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অস্তান যেখান হইতে. যাহা তাহা পিতা. 
মাতার নিকট অগ্রে আনিয়া দেয়। বাল্যকাল উন একান্ত 
মানস যে. স্বেহপূর্ণ মাতৃকোলে আমার বসতনের ধন গুলি র1 

দিই আমার জন্য তাহা নাই সেই জন্য আজি নয় বংসর কিছুই 
আনিয়া দিতে পারি নাই; আমি তোঁমাকে পাইয়াছি, এখন 
হইতে মা, তোমার নিকট সবল দ্রব্য আনিয়া দিব। এক্ষণে 

আমি বিস্তীর্ণ সাহিত্য ক্ষেত্রের পথিক। অভি-যতনে অজয়েন্ছুকে 

আহরণ করিয়াছি। আমার আহ্ত ধনকে তোমার স্নেহপুর্ণ 

_ মাতৃকোলে অতি যতনে অর্পণ করি একান্ত মানস-- কিন্ত 
জানিনা ইহা তৌমাঁর প্রীতিপ্রদ হইবে কি ন|। মা! | যোগেন্্র 

তোমার অতি যতনের-আদরের ধন, তাই বিশ্বাস হয় ষে মত. 

প্রস্থত ধন ও তৌমাঁর আদরের হইবে? তাই ভাবিয়া তোমার 
কোমল স্বেহপুর্ণ মাতৃকোলে আমার আহত ধন অজয়েন্ছকে 

ঘের সহিত অর্পকরিলাম। ল. 





_ বিজ্ঞাপন | 

লেখনী প্রস্থৃত নাঁটক হস্তলিপিতে শেষ হইল। লোকমমাজে 

হাস্যাম্পদ্র হইব, মুঢ় অজ্ঞ বলিয়া পরিচিত হইব, অর্ববাচীন ও অবি- 

িঃংকর বলিয়া পরিগণিত হইব তাহা পূর্বে ভাবি নাই। বিস্তীর্ণ 

সাহিত্য ক্ষেত্রের অপরিপক্ক পথিক আঁমি__ গুর্বব পশ্চাৎ্ না 

তাঁবিয়া একেবারেই প্রশস্ত নাহিত্য ক্ষেত্রের আহত ফলটী 

আমার পরম বন্ধু প্রীযুক্ত যদ্রুগোপাল চট্টোপাধ্যায় মহাশরকে 

দেখাইয় ওক্টাহার অনুমতি ও ইচ্ছায় আমিজন সমাজে হাহ্যাষ্পদ 

হইবার জন্য ফলটাকে মুদ্রা যন্ত্রে প্রেরণ করিলাম। মুদ্রা কার্ষ্য 

আরন্ত হইল, ভয়ের সুত্রপাত হইল। এক দিন, ছুই দিন, তাহার 

পর দিন, তাঁহার পর সপ্তাহ, তাহার পর এক মাস অতীত হইলে 

পর যুদ্রাঙ্কণ কার্ধ্য শেষ হইতে লাখিল-তাহার সঙ্গে সঙ্গেই 

ভয়ের সঞ্চার ও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এক্ষণে লেখনী প্রস্থত 

ফলটা সুন্দর ও স্ুপন্ধ হইয়া জনসমাজে যাইতে প্রস্ত্ত হই- 

যাছে। জানিনা ইহা দ্বারা দেশের বা সাহিত্য নংসারের কি 

উপকার হইবে £ ইহা সর্ববদোষে অলঙ্কৃত-বীর রস, করুণ রদ 

ও মাঝে মাঝে কলুষিত হইয়াছে । পাঠক, আমার দোষ নাই, 

আমারঅসম সাহসের দোষ। যদি আপনাদের অনুগ্রহে এ দোষ 

সম্বলিত, কলুষি ও কলঙ্কৃত ফলটা প্রীতিপ্রদ ও হস্বাছ হয় তাহা - 

হইলে আশায় আশ্বস্ত হইয়া সাহিত্য দংসাঁরে পুনরায় অবতরণ 

করিব, নহিলে ইহাই আমার শেষ। . 

উপসংহার কালে আমার বাঁলক কালীন সহচর ও বন্ধু তীযুক্ত 

_ হীরাধাল নান মহাশয় আমাকে নাটক প্রণয়ণ কালে নানা প্রকারে 



প্রনৃত্ধ ই জা, ই নিবারণচ গুণ: হাশর মাকে 
নাঁটং সজ টি দ্বার! সাহার্যয করিরাছেন ক 

রি দের নিফা আমি চির ক পাশে দা ৰা. 

৩* শে ন মা ্  ১২৮৯ সাল। 
(  প্রযোগেন্্রনাধ 
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ব্রিলোচন.. ৮৮০০ সদরসিংহের বঙ্ছ। 

বিদুর 
০, রি 2 আমোদী পুরু

ষ । ্. 

005 ২ ০ নবাব দৈস্াধকষ্য। 

ক্ষত্রিয় রীজমন্ত্রী | 

ক্ষত্রিয় সৈন্যা ধক্ষ্য | 

নবাব। 

নবাবমন্ত্রী | 

দুত, দৌবারিক, নাগরিক, নৈন্তমণ, ভৃত্য, প্রহরী, 

দৈনিক পুরুষ, সেনা পত্তি প্রভৃতি । 

ক্্রী। 

ইন্ছুমতি ....:০০: ক্ষত্রিয় রাজ্ঞী। 

সুনন্দা ০০55 ৮ অজয়েন্্র সিংহের ভম্মী। 

প্রেমময়ী ১০5০৮ স্থনন্দীর পরিচারিকা। 

জ্ৰানদ! | 

মোক্ষদ। রাজ্জীর সখি । 

সুখন 

মধুমতী ...:55০ ব্াজ্ঞীর পরিচারিকা | 

আতবী ২ তত মবাববেগম। 

কুন রি নবাব পুত্রী। 

দামী পরিচারিক। প্রভৃতি। 





অজয় াটক। 
প্রথম অন্ধ! 

০০০ 

প্রথম গর্ভা্ক | 

উদ্যাঁন। 

( নেপথ্যে) তরবারির শব্দ ও যবনের চীৎকার ধ্বনি | 

আল্লা আলা হো! ইত্যাদি । 

জ্ঞান্দ1) ইন্ছ্ুমতি, সুনন্দা ও মোক্দার প্রবেশ । 

জ্ঞানদা । (সচকিতে) ও ভাই ইন্দ্রমতি ! আমাদের. গড়ের 
দক্ষিণ পর্শে ও কি ভয়ঙ্কর রব হচ্চে। ও ভাই, ও যে যবনের 

চীৎকার পনি! ও ভাই, কি হবে ভাই ? 

ইন্ছমতি। কি! ক্ষত্রিয় রাজত্বে ঘবনের প্রবেশ ? আবার 

গড়ের পার্খে ! তাত; যথার্থই যে ভয়ঙ্কর রব শুস্তে পাওয়। 

যাচ্চে! সেনাগণ কি সশস্ত্রে প্রস্তুত আছে ? দেখি-_ 

(নেপথ্যে) আল্লা আল্লা হো৷ ইত্যাদি। ৪৭ 

সুনন্দা । ও ভাই-ইন্ছমতি, জ্ঞনিদা, এ যে ক্রমেই ভয়ঙ্কর ৰপে 

বব বৃদ্ধি হতে লাগলো। আমার বোধ হচ্ছে, যে বষনেরাঁ 

গড়ের মধ্যে প্রফেশ করে যোধপুর প্রবীন করে, ক্ষত্রিয় 

ছলে কলঙ্ক দিয়ে ৰেরিরে যাবে, আমাদের রছ হাসার 

রা 



| বানা ইন্তিখাকত কয ফুলেল পাবনা | 

আমরণ আর দির্কিন-তোর এই কথা গুল শুনে 

পু  ইন্ছমতি জবানদার গলার হাত দিয়ে কি ভাবচে। জ্োন
দার 

_ গলায় হাত দিয়া দণ্ডায়মান ) | 

ইন্ছু। কষতিয় রাজী হয়ে কুলের কলঙ্ক দেখতে হবে ? | চিন্তা 

ও ( নেপথ্যে ) আল্লা! আল্লা হো ইত্যাদি । | 

উঃ কি ভয়ঙ্কর ! ক্রমেই যেন এরা তয়ঙ্কর ও প্রবল হচ্চে 

(কিঞ্চিৎ পরে) ক্ষত্রিয় কুল কি নিপ্রিত? তাইত (চিন্তা করিয়া ) 

এ সময়ে প্রিয়তম অজয়েন্্র সিংহ কোথায় 2 (চিন্তা) 

(নেপথ্যে ) ক্ষত্রিয় রাজাকে বন্দী করে লয়ে যাওঃ ব্
যাপ্বকে 

জীবিতাবস্থায় কাঁরারুদ্ধ কর্তে হবে। 

( একজন আহত, তয়ত্রন্ত ও রোদ্নশীল ভুতের প্রবেশ ) 

ওঃ! ক্ষত্রিয় কুল আঁজ অজয়েন্্র বিহীন হোল-_- 

ইচ্ছু। (চকিতে ) কি শুন্লেম ! দ্বুত একি! এ বেশে কেন ? 

সংবাদ কি বল 2 | 

দ্বুত। রাজা অজয়েন্্র সিংহ ববন হস্তে বন্দী হয়েছেন, আ'র কি 

সংবাদ দিব? রাজি, এ অধম দুতের, দ্ুতের কাধ্য সম্পন্ন 

হোল। আর এ দুতের মুখাবলৌকন করবেন না । 

দূত গমনোদ্যত ॥ 

| ক স্বুত ক্ষণেক বিল কর। একপ বিষম সংবাদ দিয়ে 

ই ভুমি প্রত্যাখমন কর্চ 2 যবনের! কি প্রকারে জয়ী হোল? 

 ব্রণজিৎ কোন প্রকারে রক্ষ/ করতে পালে না? ক্ষত্রিয় 

আবাজজের এত ফেল! কপট ব্যাজ্ের নিকট মেষের জ্ঢাঁয় হয়ে 

ঠোল$- আর অজরেন্দ্র সিংহ দিখিজনী হরে এই কতকগুল 



সুভ রানি! সা রাতে অনবধানভা বশতঃ আমরা ধা গ্রহের. 
কোন আশঙ্কা করি নাই। সুতরাং কেহই যুদ্ধ কত প্রস্তত .. 
ছিল না, রাত্রি এক প্রহরের নময্ন হঠাৎ যবনেরা লশস্ত্রে 
সক্জীভূত হয়ে আমাদের গড়ের দক্ষিণ পাঁর্ে জয়ধ্বনি কক্তে 
'লাগুলো। গড়ের মধ্যে সেনাপতি সৈন্যদ্দিগকে যুদ্ধবেশে 
সজ্জীভূত হতে আজ্ঞ। দিলেন । ইতিমধ্যে মহারাজ এক 
দ্রুতগামী অশ্বপৃষ্ঠে গড়ের মধ্যে প্রবেশ করে, সৈন্যাদ্দিগকে 
শীত শত্র সম্মুখে উপনীভ হতে অনুমতি দিয়ে, আপনি 
অগ্রসর হলেন; মহারাঁজকে অগ্রগামী দেখে সেনাপতি 

শশব্যস্তে অনজ্জীভূত নৈগ্তদিগকে লইয়া তাহার পশ্চাৎ 
পশ্চাঁৎ রণযাত্রা কল্লেন_ কিন্ত রণক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হয়ে দেখেন 
যে পাঁমরেরা মহারাঁজকে একাকী পেয়ে অগ্রেই বন্দী করি- 
য়াছে--অসঙ্জীভূত ও ভগ্মোৎসাহ সৈম্ভগণ কিয়ৎকাল যুদ্ধ 
কজে বটে, কিন্তু কৃতকার্ধ্য হতে পারে নাই । আর কি বলিব! 
এখন আমাদের কি-উপায় ! ক্ষত্রিয় কুল নিন্মল হোল! 
সেনাপতি সদ্য়নাথ আঘাত প্রাপ্ত হয়ে ম্বত প্রায় । 

ইন্ছ। দৃত এক্ষণে তুমি বিদায় হও | 

দূতের প্রস্থান |. ১ 
আমাকে ত ইহার কোন সছুপায় শীত শীত অবলম্বন কে. 
হবে, প্রিয়তম অজয়েন্্র সিংহকে মুক্ত কর্তে হবে, স্বর... 
ব্ণক্ষেত্রে প্রবেশ করতে হবে। মধুমতি ! আর কাজ বিনে ও ্ 

£7 কাজ নাই) অন্্র বিদ্যায় তুমি পারদর্শিনী, অসগিক-ক্যবহার 
.. ক্ষেতে আসাদের উভয়কেই কে হবে। . দেখি, ববদ-: 



ৃ সরে জঞানদা, ০ ১০০০ 

টিক + ব্টাহািনী, জয়ো । দেখ ফেদ জ্েচ্ছদিগের ওয়বারির . 

রি যন বদ শব্দে কম্পিত হয়ো না। এ হিরা 

2০ বহি টিটারান রন 
| যু [সকলের স্থান। 

ইতি প্রথম গর্ভাঙ্ক। 

1 

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক । 

ইন্দুর্ঘতির বসিবার ঘর। 

ইন্ছুমতি ও স্থুনন্দার প্রবেশ । 

 ইচছ। আ'র দেখ ভাই সুনন্দা, আজ যেন আমার কিছুই ভাল 
লাগচে নলা। আহা! এখন তিনি কিৰপ অবস্থায় আছেন, 

কি কচ্চেন! হয়ত তাহাকে কত যক্ণ! দিচ্চে-তাঁই হয়ত 

সহ্য কত্তে না পেরে আমায় কতবার ভাঁকচেন, সম্মথে 

. পাচ্চেন না, আর কেবল কীদচেন, আহা ! ক্ষত্রিয়কুল এখন 
1৮... অন্তক শুন্য, আর ভাই ভেবেই বা কি করবো_এখন বল 

.. দ্বিকিন সুনন্দা, রাঁজমন্ত্রী এলে তাহার সঙ্গে যুদ্ধের মন্ত্র 

২ ফলে তাল হয় না! 
ম। আঁর কেন! আমার এই নব দেখে শুনে হাত পা পেটের" 
. ভিতর গেছে। দাদাকে যখন এই বিদেশীরা সহজেই পরাস্থ 
করেছে, তখন আর যুদ্ধ কলেই বা কি, আর না কেই ব1 
১,ক্ি, তবে দিরস্থ খাঁকা আমাদের কোন মতেই উচিত নয়। 



ঙ্ছ হা বোন, ভবে রী বল, « | সি 

সথন। . হা বোন, তবে তাই বজি (উচ্চস্বরে) প্রেমি এক 
"বার এই দিকে আন্ব দ্িকিন ! শীত্র অয় লে । সক 

প্রেমময়ীর প্রবেশ | 
প্রেম। আমায় ভাকছেন কেন,কিছু কাজ আছে ন! কি? 

ইন্দ্। প্রেমী, তুই একবার মন্ত্রীকে ডেকে নিয়ে আর দিকিন। 

প্রেম। তবে আমি চলম। 

রি | [ প্রস্থান । 
সুন। এখন প্রেমী শিগ্গীর শিগ্ণীর ফিরে এলে হয়, এসব 

বিষয় যতক্ষণ পর্য্যন্ত পরামর্শ না হচ্চে, ততক্ষণ পর্য্যস্ত মন 

স্স্থির হচ্চে না। এখন মন্ত্রী শীত্্র শীত্র এলে হয়। 

ইন্ছ। ভাই স্থনন্দা ! মহারাজের অবস্থা মনে করে যে বুক বিদীর্ণ 

হচ্চে ভাই। (চক্ষে কাপড় দিয়া উভয়ের ক্রন্দন ). 

স্ছন। (ক্রন্দন করিতে করিতে ) দিদি ! দাদা আমার বীড় চুড়া- 
মণি, তুমিও বীরপত্বী,_বীরাঙ্গনা, এই যুদ্ধ যাত্রার কষ্পনা 

করে আবার অধৈর্ধ্য হোলে কেন দিদি, চুপ কর। 

স্থন। এ বুঝি মন্ত্রী মহাশয় আসচেন্। | ক 

মক্ত্রী ও প্রেমমীয় প্রবেশ |... এল 

ব্জী। দেবি । ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন । রি 

রান ই প্রবে ও পাতিসজা নে 
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ঘর রী ন্ 

ছা. শত ষে [বিপদ চিন তা. ও এক্ষণে প অবাণ্ রি 
 ে সৈন্ত আছে, তাহারা যুদ্ধে যেতে প্রস্তুত আছে ত? বি 

নী দেবি! তাহার! বদ্দিও সংখ্যায় অল্প বটে, বীর্ষেয অল্প 
রি নয়, কিন্ত মহারাজ বন্দী হওয়ায় তাহার! ভগ্নোৎসাহ হয়ে 

.. পড়েছে । আর যুদ্ধ বিগ্রহে প্রয়োজন নাই, এখন যাহাতে 
বা সহজে সন্ধি হয়ে বায়, তাঁর উপায়ই স্থির করা উচিত। 

-ইচ্ছু। মন্ত্রী ও কল্পনা ত্যাগ কর। ক্ষত্রিয়া কন্া। অজয়েক্দ্ 

_ নিংহের পরিণীতা। ও প্রেয়সী স্ত্রী জীবিতা থাক্তে ক্ষত্রিয় 

কুলের অগৌরব হবে ? আর স্বামীকে বিদেশীরা-_ছরাত্মা 

যবনেরা ধৃত করে রাখবে, এত আমি স্বচক্ষে দেখতে পারবো 

না! 'তুমি কতকগুলি টন্ঠ লইয়া গড় রক্ষা কর, আর 

আমার নিকট কতকগুলি সৈন্য পাঠিয়ে দিও, তাহারা 

রঃ আমার সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ কর্বে। 

গতজী। দেবি! অগ্রে বুঝুন, তার পর বুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতরণ 

করবেন। ঘুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ কল্পে না জানি কি হতে কি 

হবে, আর উত্তম উপযুক্ত সেনাঁপতিও নাই । আমার মতে 

সব গৌলমালে না গিরে বরং সন্ধি করাই শ্রেয়স্কর। 
| ইন্দু। মঞ্্িন্! সন্ধির উপযুক্ত সময়ই বটে ! সন্ধির দ্বারা 

5. রাজ্য রক্ষা করবে। কিন্ত কি বিপদে পড়তে হরে ত| ত 

(জানলে না। মন্ত্রী, নিশ্চয়ই জেনো, সন্ধি কলে ক্ষত্রিয- 
'দিগের যে জগৎ বিখ্যাত শৌর্য্য, ও' বলবীর্ষ আছে, 

 এভাহা একবারে হতাদর হবে, .. নিশ্চয়ই ক্ষত্রিকস রাজের, 

পা পান, হবে, যখন ক্তিরদের অস্থাই. মহাবল,... 



এই হাতের পথ অঙ্গুলি বিনাশ প্রাপ্ত শ কষ আমি মনের মধ্যে সন্ধির কল্পনা করব না। মী, আমি 
নিশ্চয়ই রণক্ষেত্রে অবতরণ করবো । সেনাদিগকে সশষ্কে 
সজ্জীভূত হতে আজ্ঞা কর। তা তুমি এক্ষণে বিদায় 
হও,. আর যাহাতে ছুর্গ রক্ষা হর তার বিধিমতে চেষ্টা 

“--কর গে? আমি কল্য প্রাতে রণক্ষেত্রে অবতরণ করবো। 
[ মন্ত্রীরংপ্রস্থান | 

( নেপথ্যে বজধ্বনি 1) 

একি ! সহস। অমঙ্গলের চিত্ত! বোধ হচ্ছে রণদেবী আমাকে 
রণক্ষেত্রে নিয়ে যাবার জন্য অসময়ে অশুভ লক্ষণ দেখিয়ে 
শুভ লক্ষণের অঙ্গুরপাত কচ্চেন্। ভাই সুনন্দা! এ অকম্মাৎ ্  
বজ্াঘাতের কাঁরণ কিছু নির্দেশ কত পার? আমিত ভাই 
সাহসের উপর নির্ভর কোরে মন্ত্রিকে বিদায় কলম।  দোখি, 
এখন রণদেবী আমার সহায় হন কিনা? রণদেবী আমার . 

" তাঁই, তুমি আমার সঙ্গে রণক্ষেত্রে না গিয়ে ছুররাক্মা! ববন-: 
রি দিগের হস্ত হতে বাতে নিরাপদে থাকতে পার তার রা রা 

বল, অনি আমার সহায়ঃ ঈশ্বর আমার লজ্জা নিবারণ, কর্তা, | 

: ভাই, ববনদের নাকগাদ! নামে বে এক চাও আছে" 



বি দ্ধের পয়াক্রম শুনুলে তুমি: আর দ
ুধকে প্রত ৰ 

আত: ম্বাছনী হবে মা।. সে বঙ
্ন তুদ্ধে আসরতরণ করে ভঙ্চন 

সে শিক রকোশবর (হষ্খাননের স্যা
র হয সুমি বনপা, ব্ী - 

কঞাতি তা? আবার. রাঁজ-মহিষী__ব্ধন্ের ব্যযহার, ক
খন 

7 করি রা বম চাদ যুদ্ধ করবার প্রয়ান কচ্চ, 

১ তখন রণদেবীর. উপর নির্ভর করে রণক্ষেত্রে প্রবেশ কোর । 

এ ধকল্যাণী তোমাকে সাহপী করবার জন্য পপ অকম্মাৎ, 

বস্্রধ্যনিককচ্চেন। তাতে তুমি সন্দিদ্ধ চিন্ত হই না? 

| এখন তাই, অতি সাবধানে অনির সহায় লও, দেখ তন 

_. ছ্বাদার সঙ্গে সমদশা ওর হতে না হক্স।
 

ইন্দ। ভাই যদি বন্দী হয়ে তোমার দীদার সঙ্গে এক কাব 

প্লারেবান কত্তে পারি তা হলেও আপনাকে ধন্য জ্ঞান 

করবো । (নেপথ্যে ). (বজ্জন্ধনি।) একি ! বজ্র উপর বজ্ঞ 

দেখছি যে। (স্থগতঃ ) এ কি অশুভের লক্ষণ । (প্রক্ষাশ্যে) 

নুনন্দা ! আমার বোধ হচ্চে ষে এ লক্ষণ নুলক্ষণ | 

০,  দৌবারিক উপস্থিত। 

ূ দৌষ । রাজ্জীর জর হউক-_একজন নাগরিক রাজছারে র া়- 

 মান-অন্তমতি হয় ত তাহাকে এখানে আনকন করি। 

. ইছ। ছৌবারিক ! সেই নাগরিককে 
শীস্র এখানে নিল্নে এব । 

আয়া (জানো) আক্ঞ। শীরোধার্যয। 
[ দৌবারিকেন্র স্থান 

। আইল; নি কোন না কোন হাতে লিয়ে 



টি িিডনতত কির 

ঈন্ছ। নাগরিক ! এ সংবাদ বধার্থই সুঙদংবাদ,বলে বোঁধ হচ্ছে, 

ইহ্ছার বিষয়, আর কিছু জান ত বলু। | রর 

গ। রাজি ভিনি যে উপায় স্থির করেছেন তাহা! ক্ষত্রিয় 

দ্িগের উপযুক্ত বটে । কাল রাত্রি ছুই প্রহরের.সময় যখন 
নৈন্যাধ্যক্ষষ আঁবছুলা ধা ক্ীকে বলিয়াছিল যে “ভুমি ষদি 
আমার একটা কথা শোন তাহলে এই গভীর রজনীতে 
তোমায় আমি কারাশৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিঘ এবং ভুমি মুক্ত 
হইয়ণ শীত্র সৈন্য সামস্ত লয়ে নবাব সৈন্যদিগের সহিত যুদ্ধের 
উদ্যোগ কতে পারবে? ইহা শুনিবামাত্র মহারাজ অজয়েস্রী 
পিংহ ক্রোধান্থিত হয়ে বলিলেন “কি_ইহা কিবীরের রা 

ক 

বর ক্কি ক্ষত্রিয় কুলোস্তব মহারাজ 31 সম্তবে 



ট রঃ ০ যে রি দুর পীর হয় ভা বোধ হয় তুসিও অনুভব কোচ্চ, 

... কজয্েন্্রপিংহের স্থসৎবাদ আবণে আমার মনে ক্সশার, 

ৃ সঞ্ধার হচ্চে। . . 

স্থন। ডা আর র বলতে ?/দিদী এখন সফল হলেই নব দিক রক্ষে । 

নত (দৌবারিকের পুনঃ প্রবেশ) 

। বারে একক নাগরিক উপস্থিত । আপনার শ্রীচরণে 



চন রি | ১: কক 

ইন্ড। তোমার এই সমাচারে আহ্লাদিত হয়ে তোমাকে এই হার- 

. গাঁ দিতেছি গ্রহণ কর। | | 

নাগ। রাজ্জীর জয় হোক,। [ নাগরিকের প্রশ্থান। 

 ইন্ছ।( (স্থনন্দার প্রতি) ভাই সুনন্দা! আমাদের সকল দিকেই 

মঙ্গল হল, এখন অজয়েন্্র সিংহ নিজ রাজ্যে লঙ্গছন্দে প্রচ্যা- 

. কজ্েই মনবাঞ্ণ পুর্ণ হয় । 2: 

স্থুন। দিদি! ক্ষত্রিরকুলের কি কখন পা 

ভাগ্গিস্ আমরা মস্ত্রীর 

. কি আজ এ হুসমাচার গুক্কে ৫পতেজ 



তা 
1 

লা 

চি 
১২4৯ 

4 
ও 

রি 
রী 

টি 

রা হু বত 1০ ও 

টৈন 
না 1 চা চা 

তা নং ্ 

পতন প 
ধ 

বত সাজা ক পদ্দের যথার্থই উপযুক্ত । 

কি জার বাই, সাজাদার কথা বল না। আমরা বন 

তুর দেশ: থেকে যুদ্ধযাত্রা করি, তখন বাজাদার ইষন্যদ্ল 
দেখে আমরা ত কখনই ভাবিনি যে এমন যোদ্ধা পুরুষদি- 

.গেরু সঙ্গ যুদ্ধে জয়লাভ কর্বেন। ০ 

ন্ ৈ। / ৷ নাঁজাদার ক্্মতা জগন্িখ্যাত। সাদা যে যথার্থই 

. প্রশংসার পাত্র তার আর কোন বান্দোহ নি তিনি ষে 

/ সাজা! বা করবার তা করেছে) 
রিনি কী ছে, জেট? কৃজেই 



চিত হে সাই কোথ] দেখলে ! ভোমার বড় কপাল ভাল! 
বলি ভাই! আজ কালে কার মুখ দেখে উঠে ছিলেতা 
বলতে পারি নি! (ত্রস্ত্য ভাবে ) কোথা দেখেছ, কোথা? 
একবারে তোমাকে সেই দেখাতেই যসিয়ে দিয়েছে ।ৰলি 
ৰলনা 2 এরাজ্য ত আমাদেরই! আর হেতার ত কেউ 

ক _নাই। আর সের রাজরানীই হোক, আর থে হোক না কেন). 
এখনই তাকে নিয়ে আস্তে পারব । এখন ব্যাপার খানাটা 
কি বল দিখিন শুনি। 4 

আঁ-পু। তবে বলব, শুন। তোমরা ত ভাই দল বল নিজে 

কৌশল ক্ষাটাতিই মত্ত ছিলে । আমাকে ত জানই__আমি 
তোমাদের কৌশলে থাকি আর নিজের চণ্ডঁয় ও ফিরি।.. 
আর বলতে কি ভাই, ভোমাদের কাছ থেকে 
এসে রাজার বাগানে দেখি যে ছুট : 



বশ 

হি ৭5 

এ 

শনি ক্সাঃ1] কাঁচি গেল । কিন্ত লোকটা কিছু রদিক বলে বোধ 

হচ্ছে; ভা যা হোগ্ণেঃ সাঁজাদী যে ভাই কি কৌশলেই অজ- 

ফেজ সিংহের সৈন্যদিগকে পরাস্ত করে তাকে বন্দী কজে 

টস. এত ভাই বুঝে উঠতে পাঁচ্ছিনে। | | 

পক 



.. এৰপ অধম সাহসের কাজ করেছে? খর সি আম টা 



পারে তৰে এখানে একটু অপেক্ষা করা যাঁকু। আজ . 
বাব, বাহাদুরের এখানে শুভাগমন হলে যুদ্ধ সনবনধীয় 

| ঁ ব্যাপার তঙ্গ তঙ্গ করে সীমাংসা কত্তে হবে। (চিন্তিত) কারা 

ও পদায়ন £, 

..... (নবাব বাহাদুর ও মন্ত্রী মহাশয়ের প্রবেশ ) 

. নবা। মমিন! সহসা ক্ষত্রির রাজপুরুষ কারাশৃষ্ঘল হতে 

পাবার ভাৎপর্যয কি? জার উহার কি এত ক্ষমতা 



র চি দ্ধ রিযে ইক এ এবং যুদ্ধের, আয়োজন ব 

নব । কিৰ্বপেজানিলে বুদ্ধের আয়োজন করিতেছে ? 

সাজা। পুর্বে যখন রাজা অজয়ের দিংছের.. 
ছঅবেশী সৈন্য পাঠান হয়েছিল তখন (তিনি বলে ছিলেন হে ষ্বে 

-54আছি যুদ্ধ কারে ব্যস্ত আঁভি? | 

প্রমাণ পাচ্চে-ষে রাজ বরেন্দ্র সিংহ: 



"ছুয়ে পলায়ন করা কাহাকে ধলে তা কখন জানে না ।, 

এখন যদি নবাব "বাহাদুর তাহার দোর্দশ আজ্ঞা 

করেন তাহা না কল্যাই অজয়েন্্র সিংহকে পরাজয় 

সা অজয়েন্্র সিংহের নিকট রগ প্রেরণ কর ষে বকা প্রাতে_ 

. অুদ্ধহইবে। . সাজাদা! দৃতকে এই স্থানে আহ্বান কর। 
আছি স্বয়ং তাকে বলিয়া দি। , ] | 

( সাঙ্গাদ, ভুরি বাজাইয় দূতকে আহ্বান করিলেন । ) 

্ 



রি 

1! এসো এক্ষণে আমর] শিবিরে এরম ক 
আর দেখ সাজাদা? ক? সাসস্ত হা হরিকে 

৫ | একজন সৈনিকের প্রবেশ | 7. ই 
দেখ সৈনিক ! প্রধান প্রধান সেনাপতিদিগকে আমার 

7. নিকট প্রেরণ কর। ৯ বত মি । আজ্ঞা শিরোধার্য,। 



নাং ুদধ ব্যতিরেকে আর কি কৌশন আছে? 

রর লি বনু খন অমি থলি 

হযেছে, কির উত্তেজিত হয়েছে, অজেয়েন্দ্র নিংহ কাঁরা- 
, তখন আর কৌশলের উপার নাই। রণক্ষেে 



"”. অজয়েন্্র ষিংহের গড়। 
রি 

রা রাজা, সৈন্যাধ্যক্ষ ও কয়েক জন সৈন
িক পুরুষ + 

) আজ রণনেবীর নহা্স জয়ে, 
৯ 



প্রাঙ্গন! আমায় যেন কে বলে ছিচ্চে ষে টন 

টি ? জরগভাক! গগণমার্গে উদ্ভীন হবে, আপনার গৌরব দিগ্- 
দিগন্ত ব্যাপী হবে। আর রণক্ষেত্রে-_সম্মুখ রণ ক্ষেত্রে, নবা- 
.: বকে পরাজয় করে, ক্ষত্রিয় রাক্ষকারাগারে বন্ধ করিবে 1 

২০8২৮) (পথ যর্ষনদিগের পদশব ও কলকল ধ্বনি) 
. কানা । কিদোর্দণ শব্দ | ববনেরা মিকটবর্তী হয়েছে দেখছি! 

১. পীমরেরা জাবেনা যে আর কিছুক্ষণ পরে ওদের ভীষণ 

|. চীৎকার ধনি ক্ষত্রির তরবারির ঝন ঝন শক্ষে গ্রতিষাঁত 



টা কল শব্দ ও বার জন্য রণবাদ্য) | পর তু 

রাজা । দেখ সৈনিক, অশ্বশালা হইছে আমার গতি 

১৮৮" [ এক বৰ সৈনিকের প্রস্থান? 

উই ক্রমেই কল্কল্ শব্দ প্রবল হচ্চে। আর বিলঙ্থ নাই--.. 

২. বোধ হচ্ছে যে ববনেরা। জতি আল্লক্ষণের মধ্যে গড়ের দক্ষিণ 

পার্থ উপস্থিত হযে। + ২. ৩৯ কউ ২, 

 (েপখ্যে) ভয়ঙ্কর শব্দ ও তর্বারির বাণ বাণ শব) ক্ষতি 
১.5. সৈস্তেরা পরাস্থ হইল ) ৮: 

সৈনিকের অন্ধ লইয়া প্রবেশ । 



. অজয়েক্্র সিংহ স্বয়ং রণপ্রিয়ার সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ 

করেছেন তখন কি ভাই আর জরের সন্দেহ করা যায়? 

1 বৈকি।, আর ছেখ নবাবের সৈম্ঠ সামান্ত। ওরা 



ভোমরা জয়ী হচ্ছ খড়ের মধ্যে, | ভোমাসের: ষে কাই, এ শরছে তি 

-কাঠিল স্গোপে তেল, দেখতে পাচ্চি।% ক. ছু 
শত 1* এখনও ভুমি সন্দি্ধ ? এই দেখ জয় কাদের এখনি: 
ঘোষণা হয় । 8 
.( নেপথ্যে )-কষত্রিয় রাজার জয়, জয় রাজা অজয়েক্জ সিংহের জয়, জয় দো. 
প্রতাপ ক্ষত্রিয় কুলের জয়। | নে এ ১ 

(হাম্ত করিতে করিতে আঁক্ফীলন পুর্ববক) শুন্লে__শুনলে ত? 
_ ...এখন জয় কাদের জানৃতে পারলে ত? এ ক 
দ্ব- বিটা ও জয় আমাদের নিশ্চয়ই ছিল। তবে কি না ফবন- 

দের অনেক সৈন্য, আর শুনেছিলুম সাঁজাদা অত্যস্ত ক্ষমতা" 

শীল ও যোদ্ধা । ৃ | 
. রাজ ও সৈন্যাধ্যক্ষ অশ্বারোহী হইয়াও 
কতকগুলি নৈন্যের প্রবেশ । 

ইলস্যগণ। জয় রাজা অজয়েজ্্র সিংহের জয়। রি, ও নীরা বা ৩ 

টি পরাস্ত হলো। এখন পামরকে কারাশৃখলে বন্ধ কজে মনের 
:. আশ! সকল হয়। সা'মান্ঠ দুর্বল জীব হয়ে প্রবল প্রভাগ্রশ'লী , 
টা কষিয়াদিখের রদদিগের সহিত সাও টপ করে ঁ জি চি 

রর 



চা ০ 

৫ ৃ  নিট রে স্বীকার করিয়া, এক্ষণে শৃঙ্খলাবদ্ধ র উন ? 

0... ইচ্ছ। করি ত এই শৃঙ্খল নিজ বান্ছবলে: ছিঙ্গ করিয়া চলিয়! 

7... যাইতে পারি। ঘোর পিশাচ, ৬ বলে রলীয়ান, তুই 
0. আমাকে আজি শৃঙ্ঘলাবদ্ধ করে, তোর এই দরববল সৈন্য- 

. দিগের দ্বারা আমার স্বাধীনতা হি ৭ করিলি? যদি আমাঁ- 

দিগের কোন্ৰপ গ্রকারি বলবীর্য্য থাকে,ভাহা হলে জানিবি 

ক ভোর সহিত পুনরায় স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবত্তরণ করে ভোর 

তে গু. এপামর, কিনা আজি 



্ ॥।. 

সু আমি এই সম্মুখ রণে জয়লাভ করিয়াছি। রণজিৎ ! তু 

৬ * $ ্ + 



দয় মিংহের নিজন গহ। 

... এঅদয় সিংহ আমীন । 

(পরিক্রমণ করিতে করিতে) ক্ষত্রিয় কুলের জয় হোঁক,। 
রা সী অজয়েন্্র মিংহের শত্রগণ বিনাশ প্রাপ্ত হোকু। অস্ত- 

ৰা টা রাস্মা বিমলানন্দ ভোগ করুক। হৃদয় চির কাল পবিত্র 

রি কুক। দেহ, মন চিরকাল বলবান থাকুক। অস্তরাত্মা 

১... স্থখে থাকুক। জুখ- আমার ভাগ্যে কি কখন স্থখ আছে £ 
-... যে দিন বিমাঁভার উৎপীড়নে পিতৃরাজ্য পরিত্যাগ করে 
.. * রাজা অজয়েন্্র লিংহের সৈনিক-দলভুক্ত হয়েছি, সেই দিন 

২.5 ব্যস্ত পার্থিব সথখে জলাঞ্লি দিয়েছি, অভাগার ভাগ্যে কি. 
সত আছে! মন যে নিতান্তই চঞ্চল হল | এই যে ক্ষণকাল 



+ আখি! (কিকিৎ অ অগ্রসর হইয় ). ৮০ 
রা বিমর্শ ভাব যে! 

সি 

না রি হয়েছে? আর আমাকে বলে ভোমার অনেক কিনি 
লাঘব হতে পারে ! আর যদি আমার ত্বায়া কোন- উপ- 

কার হয় ভাওত কত্তে পারি। ভাবল না--বল। ডি 

ভু। আপনাকে € প্রতি) চার ক... 
 পছন।। আপনি আর বিলম্ব করবেন না । 



সন আমার মন কোন এক উচ্চ সের রা. 

॥ 

ছ--বুকিছি_আর বলতে হবে না! এক. 

প্লে হত কত! সদয় তুমি রঃ 



লিপি গ্রহণাস্তর অগ্রসর) 61 1 

সদ। নাও কিছু নাই, কিছিৎ ৬৫ 

দিত সিজন জানিনা 

নদ (কিঞ্িৎ পরে ) দেখুবে_দেখ, দেখ যেন ভাই প্রকাশ 



এ 

2 

বি নিভানই ব্যাকুল করে ফেজে। আমি এখন িং 

: করি। (নিস্তদ্ধ) ক ৬ কত ৪৭ 
। তবে তাই এখন বিদায় হই।- আরু এর উপায় আমি 

+ কিকর্ব, উপায় আপনিই হয়েছে। তৃষ্ণা কোথায় জলের 

(৮০ এ লিপি খানা তোমার কে দিলে? সুলঙ্গা 

স্ত তোমার দরিরেছে কি? আর দেবার সিররনি নত: 

কাছ থেকে সেলৰ শুনবার বড় ইচ্ছা হয়েছে 
গা তিনি স্বহস্তেই দিয়েছেন। আর দেবার নর্গর এমন 

ই বলেন নি কেবল এই কথা বলে দিয়েছেন ফে আপনার 



পাকে পাক বরণ করে। 

(স্বগত) হনন্দার সম্বন্ধ হচ্চে। 

৭ কাহাকেও পতিত্বে বরণ করুবে না। কিন্ত এখন সুলন্দার, 
সহিত, সাক্ষাতের উপায় কি? সাক্ষাৎ হুল মনের কতক. 
আশা তরস| সফল হয়। হায়, কত দিনে যে জুনন্দার সেই: 
টা _ মুখচক্দ্রম দেখি নিতা আর ব্ল্তে পারি না। তা মানব 

, আর ভেবেই বাকি করবে! এখন এই লিপির উত্তর দিয়ে 
7 

5 ৩ 

7. কিক বাযুলেষনে বহির্গত হুই। - টি টু 8 



সনে শ্রা হা? হু 

. পাজ্চি না । তবে 

হাস্য করিতে করিতে প্রেমময়ীর প্রবেশ ).. 

০ এই থে পেশী-_আমি তৌরি ভাবন তাবছিলাম। বলি 

.... জংবাদ কি? সষ সংবাদ ত. সুসংবাদ । নদক্গনাঁথ তাঁল 



১ / জসখ হচ্চে না। কিন্ত আমার মন ত সদাই অস্থরখী।. ৷ তা, 

তোরে আমি যে জন্যে পাঠিয়েছিলাম তা কি হল:? লংবাদ. 

তব সুসংবাদ % সদয়লাথ ভাল আছেন ত? প্রেমমরী 

বলনা! আর আমাকে কেন ভ্বালাস, (খা দড়াইযা নখ: 

টস) আর তোর স্থনন্দাকে দ্বালীদ্ নি। এখন সদয়-. 
' নাথের সংবাদ দিয়ে আমায় শীস্ত কর১। প্রেমী ভোর, 

জন্যে আমি উত্তম বস্ত্র রে রখেছি। সদয়নাধ ভাল - 

আছেন ত? | 
প্রেম। (হা হাদিতে হাসিতে) তবে বলি, শোঁন__ভোঁমার সদয়- 

... নাথের স্থসমাচার শোন। সদ্য়নাথ ভাঁল আছেন। এই ্ 

ৃ লিপির উত্তর লিখেছেন । (লিপি প্রদান) 1; ২. 

স্থন। (ব্যস্তভাবে হাঁসিতে হাসিতে লিপি পাঠ) আজ, মঙল- 
বে | টপস পরে, প্রাণ টি এ 



রি আুনও এভোঁয়ে "আমি উপার স্থির কর্তে বঙ্গুম, আর তুই এ 

১. আাশারাসঙ্গে ঠাউী কর্তেলাগূলি। 
রঃ সুনন্দা! তোমারে আমি ত্রিদেবীর় মন্দিরে ছুজা করি- 
১... বার ছলে নিয়ে যাব। সেখানে গেলে তুমি তোমার ভাল- 
২4২ “বাসার জিনিসকে দেখে আক্লাদে খগভিয়ে পড়বে । বৃহ- 
ইত ্গাতিবার অপরাছ্ছে ত্রিদেবীয় মন্দিরে দর্শন করিতে যাব 

১ 

_.:. - এলে? পুর্কে রাজা অজয়েন্দ্র সিংহের নিকট গেয়ে রাখুবে। 4. 
-. কিঞিৎৎ পর্ব রাজাকে বল্পে আর তিনি মানা কর্ষেন্ না।. 

ছ্ধনায়াসে ত্রিদেবীর মন্দিরে সদয়নাথকে দেখুতে ' 
একটি কথা আছে, একজন আস্মান্য 



৯7 শরাখবো ।.আর কাল সকালে সব আয়োজন, ৬ 

রি ই কাল মালিনীর কাছ থেকে কতকগুজি মাল 
- ্ এনে রেখে দিস. । ৬7652 

প্রেম। তাই ভাল। আম্মি বলি কোন্ খুঁটে 

তোমার মনের কপাট ধুলেছে। কিন্ত চেহারা দেখে রাজার 

তোমার মধুকর এলো । সদয়নাঁথ মহ] যোছ্ধ! পুরুষ ভার অঙ্গ. 

ভারি শক্ত-_কে জানে ভাই, তুমি কেমন করে ভা সহ্য 

স্থন।, দারা সদরনাথ মহা যোদ্ধা পুরুষ বটে, কিন্ত, 

& রর 

টি | জানে ন। মিস 
রা 

্ হা অনিকিত 

রা | | | [ 
০ * ২৭০ এ রা 

রি 



করাইয়া) তবে মোক্ষাা সব ভালত ? 

 জাক্ষা। হই সব ভাল, ' তবে একবার তোমাদের দেখতে এলুম। 

বলি দুজনে তোঁমরা সেই অবধি-কি পরামর্শ কর্চ 2? 

(প্রেমময়ীর হাস্ত)। | 

্ন। কৈ নাখএমন কিছু, না_ছুজনে বসে গণ্প স্্প 

রি .'কচ্চি। প্রেমী তুই হান চিল, কেন্লা ? রা 

আোক্ষ।. তাইত! প্রেমীর যে হানি ধরে না? কেন হাসচিস, 

হাল হয়েছে নাকি ? | 

কআব্বিশি কিছু হয়ে খাঁক্বে। তাঁ না হলে অমূনি জু 

স্ছছ এত হাসবে কেন ? বুঝিছি_ কৌন প্রেমিক পুরুষের 

5 এপ্রেম্ালে পড়েছেন রি বারা রা ররর 

পর £ ্ 

চে 



প্রেম। সে কথা আঁর বোল না। এই যুদ্ধের দিনে_- :. 

স্থছন। (জনাস্তিকে ) আঃ, চুপ কর্না ? টিগাগ এ, ন্ট 

সার বাঁচিনি। ূ রি 

প্রেম। যখন সেনাপতি 

স্থন। তোর র ত্বালার কি আমি এখান থেকে উঠে যাঁব। 

স্থখ। তারপর আর বঙ্ূতে হবে না। বুবিছি সদয় নাথ ত? 

জ্ঞান। দেখ ভাই, সেনাপতি শুনেই আমার বড় মনে শঙ্কা 

হল যেকৈ সেনাঁপতির মধ্যে এমন তো কেউ নাই যে জুন 

সারি উপরে পারব তা যখন সদয় নাথের নাম গুনি- 

ইক পা 

সখ। লদর নাধই জুনন্দার একমাত্র উপযুক্ত পাত্র ছিল, ত 
। এ এ বেশ হয়েছে | ভার ৰ্প দেখে ক রা মন চঞ্চল 1. 



কথা প্রকাশ না হয় (মোক্ষদার গায়ে হাত দিয়া) দেখ 

টি রঃ | 

স্থখ। তা. আবার প্রকাশ হবে কি? এভ তাল টব আর মন্দ 
4 পা নয তবে রাজা অজয়েক্জ সিংহের অজ্ঞাতসারে-. - 
জ্ঞান। তা বাঃ সথনস্দার বয়ন ত হয়েছে আর নদয় 

নাথ ও কিছু অযোগ্য পাত্র নন, তাঁষখন রাজ এখন ও 

পর্য্যস্ত বিবাহের কোন চেষ্টা কল্পেন না, ভাতে আর স্থনন্দার 

দোষকি তা এবেশ হরেছে__ স্থন্জার উপযুক্ত বর 



২.২... এক্িদেবীর মি ২:10) 

প্রেমময়ী ও হুনন্দা বহির্দেশে দণ্ডারমান। 
355 

প্রেম। সদয় নাথ ত এখন এলেন না? কোঁধ করি 

... সময় কোন ব্যাধাত হয়েছে। 

এত বিলঙ্থ, কর্বেন কেন! ? সদয় : 
সর, 



দি শখ ধানে অন্বেষণ করং তে. আলি ন 
এরি 

১ আপনি এ এ রর কোথায় গিয়েছেলেন.? র বা 

কি কাহারও অন্বেষণে গিয়েছিলেন ? 
আমি কাহার অন্বেষণে বেকুইনি। রাজা অজয়েন্্র সিংহের 

| এই যে, সৈনিক পুরুষেরা পর্ধ্যায়ক্রমে প্রান্তর ভ্রমণ 

পাছে কোন শক্র প্র পার আমি. এ 



জা ও ঘোটক বৃক্সূলে বন্ধন) ূ ) (কিঞিৎ অগ্রসর হা) 

রা ০ না বরিদেবীর মন্দির £ পয পা 
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দোষ লক্ষিত হয়, চক্দ্রে কলঙ্ক আছে, কিন্ত আজ ধাহার 

প্রণরাকাঙগ্পী হয়ে এসেছি, ভার কোন কলঙ্কই দেখুতে 

পাই না। দেবী! চক্ষু ভ্রাস্তিমূলক হয় নাই। সুনন্দাকে 

যে দিনে দেখেছিলাম, সেই দিনাবধি কপগুণে মুগ্ধ হয়ে, 

উহাকে আঁমার " অন্তরের ভালবানার পাত্রী করেছি। 

যৌবনের প্রারস্ত হতেই কত বিপদে পড়েছি, বিমাতার 

উৎ্পীড়নে কতই মনকষ্ট সঙ্গ করেছি, পিতৃ রাজ্য__ জন্ম- 

ভূমি পরিভ্যাগ করে এসেছি, আঙ্গি সকল দুঃখ নিবা- 

রণ হোল । পুর্ব স্মৃতি বর্তমান আনন্দপাঁগরে মগ্ন হলো । 

প্রেম। সদ্রয়নাথ কিঞ্চিৎ অগ্রসর হয়ে স্ুনন্দার কর কমল গ্রহণ 

করুন । 

সদ। কর কমল গ্রহণ করতে অধিকক্ষণ যাবে না! স্নন্দার 

য্দি আমার প্রতি অচল! প্রেম ও ভক্তি থাঁকেঃ তা হলেই 

আর কিছুক্ষণ পরে তোমার স্থুনন্দাকে আমার বলে গ্রহণ 

করবো । আমি যোদ্ধা পুরুষ-প্রাজ__ না সে কথার 

প্রয়োজন নাই। 

প্রেম। কি কথার প্রয়োজন নাই? সদয়নাথ ! তুমি রাজপুত্র 

কদ। 

তা আমর! জানি। 

আজি পর্য্যজ্ত কামিনী আমার সহচরী হয় নাই। অসি 

ও তরবারি এভাঁবৎ কাল নহচর ছিল, রণক্ষেত্রে শত্রুর বত 

আত এতাবৎ কাল চক্ষুর সার্থকতা সম্পাদন করেছে, আজি 

দেবীর গ্রসাঁদে ও হুনম্দার ইচ্ছায় ভরসা করি, দর্শনের আর 

একটী প্রিয় বন্ত হোল। এক্ষণে দেবাঁদিদেবের আশ্শীর্ববাদে 

আমার মনোবাঞ্ণা সিদ্ধ হলে চরিতার্থ জ্ঞান করি । প্রেম 

মী! তোমার স্থনম্দার কর কমল গ্রহণ কর্বার পূর্বে তাহার 
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মনের ভাঁব কি, তা এই দ্রেবীর সম্মুখে প্রকাশ করিতে বল; 
তাঁহা হইলেই এ রাজ-_- না, ক্ষত্রিয় সৈনিক পুরুষ তোমার 
স্থন্দর স্ুনন্দার করকমল গ্রহণে একাস্ত পয়াসী হয়ে তদমৃকপ 

কার্য করতে পারে |. 

বীরবর ! প্রেমময়ীকে আদেশ কর্বার প্রয়োজন করে না । 

বন আপনাকে পবিত্র প্রেম চক্ষে সেই জন্ধ্যার প্রাক- 

কাঁলে দেখেছিলাম), তখন অবধি আঁমার মন উতলা হয়ে 

উঠেছে, তআ্মীর এই এত দিন পরে আজি প্রেমময়টর পরা 
মর্শে, বাসনার বশবর্তিনী হয়ে, আপনার ভরসাঁয় এই দেবী 

মন্দিরে উপস্থিত হয়েছি। বীরবর ! আঁমি যুবতী, নানা 

প্রকার সৌন্দর্য্য দেখিছি১ কিন্ত আপনার ন্যায় বিমল 

মুখারবিন্্ কাহার ও দেখি নাই। এতরুণী আপনার 
প্রেমাকাঁতিক্ষনী । বীরবর ! এখন দেবীর সাক্ষাতে সত্য 

করে বলুন যে আপনি আমাকে যথার্থই ভাল বাসেন 
কিনা? 

সদ। রাঁজবাল?১ ভাঁল বাদি কিনা তা দেবীই জানেন আর 

আমিই জানি। সুন্দরি! আমি তোমার প্রেমাভিল্লাধী। আমি 

তোমায় অন্তরের সহিত ভাল বাসি, তার সান্ষি এই দেবী, 

প্রেমময়ী আর আমার সেই লিপি । এখন ভোঁমায় আমি এই 

সুন্দর ফুলের মাল অন্তরের সহিত দিলাম । (গলায় পরাইয়া 
দেওন )। 

স্রন। বীরবর । আজি আমি তোমার গ্রণযিনী হয়ে এই দেবীর 

সাক্ষীতে তোমাকে আমিও এই 0 বাধলাম। 

( গলায় মালা দেওন )। 

প্রেম। এখন ভগবান যেন এই নব দম্পতিকে চিরকাল স্খে 

শর সন 
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রাখেন, দীর্ঘায়ু করেন। ম্ুনন্দার অচঙ্গা তি মায়নাধের 
উপর চিরিকার মমান ভাবে থাকুক্। সায়নাথের গতীর 

প্রেম সনদার গ্রতি অচলা থাকুক এখন দেবী ইহাদের 
মনোবা & পূর্ণ কর়ন। 

নদ। প্রাণয়িণী, ভবে এক্ষণে আমি বিদায় হই (শুঙ্বন ) 
প্রেমময়ী ! এখন হুনন্দাকে লয়ে গৃহে প্রস্তাগমন কর। 

আমিও অশ্ব পৃষ্ঠে অগ্রদর হই। প্রণয়িনী। তবে আমি 
চললাম, (পুনরায় চুম্বন )। 

( দয়নাথ অঙ্ বৃক্ষ হইতে খুলিয়া ও সুনদাকে চুন করিমা 
অঙ্বারোহণ) (স্তনন্দা ও া়নাথের গর দটি)। 

ইতি তৃতীয় গতাঙ্ক । 

তৃতীয় অস্ক নমাপ্ত। 



চতুর্থ অঙ্ক । 

প্রথম গর্ভাঙ্ক। 

০ আস 

_বিলান গৃহ। 

রাজা অজয়েন্্র সিংহ ও ইন্ছুমতি পাঁলঙ্কের উপর উপবেশন। 

ইন্দছব। অনেক দিন হতে ঘোরতর যুদ্ধ বিপ্লবে নিযুক্ত থাকায় 
বিলাস গৃহের মধুর আমোদ উপভোগ্য হয় নাই। দেশ 
মধ্যে শক্র প্রশ্রয় পেলে আমোঁদই বা কিকপে ভাল 
লাগবে? যবনগণ যে কপ দ্ুরাচাঁরী তার সমুচিত বিধান 

ও হয়েছে; পামরের! পুর্বে জেনে ছিল যে ক্ষত্রিয়গণ জগ- 

তের এক সামান্য সৃষ্ট জীব বিশেষ, কিন্ত ইহাদের কত বীর্য, 
পরাক্রম তাহা একবাঁর ও মনে ভাবে নাই; সেযা হউক 

এখন যবনের! গরাস্ত হয়েছেঃ নবাব আমাদের কারা- 

গারে বন্দী, ইহা অপেক্ষা 'আহ্নাদের বিষয় কি হত 

পারে? প্রাণনাথ, এ কেবল তোমার অজেয় বাহ বলের- 
ক্ষমত| দ্বারাই হয়েছে। ইহা যতই মনে হচ্চে ততই আব্বা 

দিত হচ্ছি। 

অজ। বিশ্রামের সময় আর যুদ্ধের কথ! ভাল লাগে নং | কিছু 
ক্ষণের জন্য ও সব কথা রেখে দিয়ে আমোদের কথা 

ব্ল। এ 
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ইন্দু। পাঁণনাথ ষর্দিও আমি বিলাস গৃহে তোমার মঙ্গে এক 

পালঙ্কে বলে রহিছি তথাপি আমার, তোমার অজেয় বান্ছ- 

বলের ক্ষমতা__ ক্ষত্রিয় কুলের জয় সংবাদ_- যখনি মনে 

হচ্চে তখনি আমি র্ণক্ষেত্রের ছবি দর্শন কচ্চি। নবাঁবকে 

বন্দী করা অবধি আমি যাহার পর নাই আহ্জাদিত 

হয়েছি । পরাজিত ব্যক্তিকে নানা প্রকার কণ্টভোগ করা- 

ইয়া কারারুদ্ধ করা যদ্যপি বিক্রমশালী ক্ষত্রিয়দিগের চির- 
স্তন প্রথা থাকিত তাহা হইলে এই ছূর্বত্বকে তর্দপ উপ- 
ভোঁগ করাইয়া কারাৰদ্ধ করা যাইত। পামর পিংহনাদে 
নমর ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে নাঁন। প্রকার ব্লবীর্্য কাশ 

করতে ক্রটী করে নাই, কত যবন টসন্য বিনষ্ট হয়েছে তাঁর 

খ্যা নাই-আমাদের সৈন্যদিগকে বৃথা কষ্ট দরিয়া অব- 
শৈষে ছুরাচীর কারাগারে বন্দী-_ ইহা যতই স্মরণ হইতেছে 

ততস্ুমন বিমল আনন্দ সরোররে ভাঁস্তেছে। আচ্ছা প্রাণ- 

নাথ-_ তোমার ইচ্ছায় এখন আমি যুদ্ধ বিষয় হইতে ক্ষান্ত 
হলাঁম। (অজয়েন্দ্র সিংহের হস্ত ধারণ' করিয়া) আচ্ছ। 

প্রাথনাথ, তুমি কি আমায় যথার্থই ভাল বাদ 2 আমার 
কাছে সত্য করে বল দিকিন। 

অজ। প্রিয়তমে, তারাগণ অগ্রিক্ষুলিঙ্গ বলে বিশ্বাস হতে পাঁরেঃ 
্্ধ্য ঘুচ্ছে বলে বিশ্বাস ছতে পারে, সত্য মিথ্যা হতে পারে, 
কিন্ত আমি ষে তোমায় ভাল বাসি তা কখনই মিথ্যা হতে 

পাঁরে না। তুমি এতে কোন সন্দেহ কর না। 
ইন্ছ। তোমার এই কথা শুনে আজি আমার জন্ম সার্থক হল। 
অজ। হুন্দরি! গায়িকা গণ কেমন গান গাচ্ছে কিছু ক্ষণের 

জন্য শুনা যাক্। 
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গীত। 

বিহঙ্গ বেহাগ--তাল জলদ তেতালা। 

আজু নাথে লয়ে, হৃদয় মন্দির ভিতর | 

হৃদয় দেবতা জ্তঞানে অর্চিব নিরন্তর || 

স্থখ মুখ নিরখিয়ে, ছুঃখ যাঁবে ছুঃখী হয়ে, 
পতিহীন জন যথা বিরহে হয় কাতর || 
আমরা যে কুলবতী, সুখি হবলয়ে পতি 

পতি প্রেমানন্দ নীরে, ডুবাইবৰ কলেবর ॥ 

হৃদি সরোজ ভিতর,রাখিব তায় নিরন্তর, 

বার না করিব আর? হয় যদি প্রাণান্তর॥ 

ইন্ছু। গায়িকা গণের গাঁন ও বীণার মধুর আওয়াজ শুনে কর্ণ- 
কুহর পরিতৃপ্ত হচ্চে। আহা কি সুমিষ্ট স্বর। শুনে চিত্ত 
আনন্দ রসে প্লাবিত হচ্চে। আর বোধ হচ্ছে, যেন মধুসখা 

বিলান গৃহে বিরাজ কচ্চেন। গীত শবণে বসন্ত কালের ভাব 

মনে উদয় হচ্চে । মন প্রাণ শীতল হল । গায়িকাঁরা অগ্মর| 

কিন্নরী । দেখ নাথ, এমন আঙ্বাদের সময় তোমায় একটী 

আহ্বাদের সংবাদ দি। সহচরী মুখে শুনূলাম সুনন্দা একটা 
যোছা পাত্র প্রাণ্ড হয়েছে। 

অজ । (সচকিতে) অযা, আয, কার প্রতি সনন্দার ভাল বাঁপা জস্মেচে? 

আমাদের জগৎ মান্য বংশোভ্ভবাকে কে প্রণরিনী কলে ? 

ইন্ছ। যে করেছে দেযোগ্য পাত্র বটে। | 

অজ। কে বল, শীন্্ বল, আমার শুনৃতে বড় শৎস্থক্য হচ্চে। 

ইন্ছু। ষেদ্ধা সদয় নাঁথ। 
৭ 
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অজ। সদয় নাথ যথার্থ উপযুক্ত পাত্রই বটে, রাঁজবংশোন্ডব-_ 

রাজপুক্্র, বূপে গুণে দেবতুল্য, কোন দিকেই জুনন্দার অযোগ্য 

নয়। সদয় নাথ ও জুনন্দার দীর্ঘায়ু হোক। তা প্রিয়ে, 

তুমি এ বিষয় আমীয় পুর্বে বলনি কেন ? সমাঁরোহের সহিত 

এক্রিয়! সম্পন্ন করে রাজ্য মধ্যে প্রচার করা যেত। যা হোক 

এখন তাঁর সময় আছে। | 

ইন্দ্ু। এতদিন যবন দমনে নিঘুক্ত ছিলেন বলে কোন কথা গোচর 

করি নি। এক্ষনে উপযুক্ত সময় বলেই গোচর কলেম। 

নাথ ! এখন একটু বিশ্রাম করা যাক । 

অন্প। পরিয়ে; আজি ছুই দিন বিশ্রীম কাহাকে বলে তা জাঁনি 

না। অহোরাত্র চিন্তাতে মন ব্যস্ত ছিল। তা আজি সমস্ত, 

ক্লেশ দুর হল। গায়িকা গণের গাঁত আর প্রিয় ভগ্মী স্ুনন্দার 

আহ্লাদ সুচক অৎবাদ শ্রবণে সকল ক্রেশ দুর হল। তা 

এখন প্রিরে-- 

এক জন পরিচারিকার প্রবেশ । 

পরি। মহারাজের জয় হোক্। মাহারাজ! দৌবারিক দুত লইয়। 

বাহিরে দণ্ডায়মান। অনুমতি হয়ত এই স্থানে আনয়ন করি। 

অজ। আবার দুত ! শীঘ্র আনয়ন কর। | 

পরি। রাজ আজ্ঞা শিরোধাধ্য- 

| [পরিচারিকার প্রস্থান | 

অজ । পরিয়ে! আবার কি! কোন অমঙ্গল সমাচার নাকি 2 

*  ববনের! পুনর্ঠ় আক্রমন করেছে.নাকি ? দেখা বাঁক 

ইন্দ্র প্রাণেশ্বর ! যবনেরা যদি পুনরায় আক্রমণ করে থাকে 

ভাতে ক্ষত্রিয় রাজ কোন মতেই ভীত নন্। ক্ষত্রিয়রাজ যুদ্ধে 

পরাত্মুখ নন্। যুদ্ধ তাহাদের আদরের___ 
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পরিচারিকা, দৌবারিক ও ও দূতের প্রবেশ । 

দেবা । (করযোড়ে ) মহারাজের জয় হোকু। দত নমাচার চি 

রাজ সমীপে উপস্থিত । 

অজ। দত ! সংবাদ কি! 
দুত। (করযোড়ে) মহারাজ! যবন দিগের টসন্য নগরের চতু- 

স্পার্শ বেষ্টণ করেছে এবং যুদ্ধের জন্য তাহারা প্রস্তুত হচ্চে। 

সেনাপতি দয় নাথ সৈন্ঠাধ্যক্ষের আজ্ঞার় গড় রক্ষা 

কচ্ছে। 

অজ। দত! টৈসন্যাধ্যক্ষ কোথায়? তাহাকে সতর্কে থাক্তে 

বোল। এক্ষণে গমন কর। 
(দুতের গমনোদ্যম। ) 

ইন্ছ্। দূত! প্রত্যাবর্তন কর (ফিরিয়া দাড়ান) আর রঞ্জিত 

নদিংহকে কহিও যে ক্ষত্রিয় কুলতিলক রাজা অজয়েক্দ্র 

সিংহের রাজ্জী স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ কর বেন। যাঁও। 

[ দূতের প্রস্থান । 

( দৌবারিকের প্রতি ) দৌবারিক ! মন্ত্রী মহাশয়কে এ সমা- 

চার দাও । 

দৌবা। রাঁজ্বীর আজ্ঞা শিরোধাধ্য। | 

. [দৌবারিকের প্রস্থান । 

ইন্দছ। আর দেখ পরিচারিক1, আমার রণ সঙ্জাঁ প্রস্তুত করতে 

ব্ল। 
পরি। রাজ্জীর আজ্ঞা 00990 | 

[্পরিচারিকার প্রস্থান নর 

অজ। ভরিয়ে! মন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ না করে এ কথা বলা 

ভাল হয় নাই। তুমি অবলা, বিশেষতঃ) যুদ্ধ কাহাঁৈ বলে 
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তাঁহা জান না, রণক্ষেত্র কিৰপ তাহাঁও দেখ নাই । তোমার 

কি রণে যাঁওয়। সাজে 2 

ইন্ছু। প্রাণেশ্বর ! মন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করতে ইচ্ছা থাকে তা 
এখন ত করতে পারেন। কিন্ত নাথ (হাত ধরিয়া) আমি 

তোমার সঙ্গেরণে যাঁব। আর তুমি যদি না যাঁও তবে 

আমি স্বয়ং রণে যাব। 

অজ। আচ্ছা উতলা! হবার প্রয়োজন নাই, মন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ 
করা যাক তার পর যা উচিত বিবেচনা হবে তাই করা যাবে । 
তা এখন মন্ত্রীকে সভা কর.তে বলা যাক্। মধুমতি__(উচ্চৈঃ- 

স্বরে।) 

মধুমতির প্রবেশ । 

মধু। মহারাজ ও রাঁজ্জীর জয় হউক। 

অজ। মন্ত্রীকে সভা আহ্বান করিতে বল। 
মধু। মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য। 

প্রস্থান । 

অজ। পরিয়ে! তবে এখন চল রাঁজবেশ পরিধান করে সভায় 

যাঁওয় যাঁক্। 

ইন্ছ। আমিও তোমার সহিত সভায় যাঁব। 

রাজা । আচ্ছা তবে এখন চল । 

| সকলের প্রস্থান | 

ইতি প্রথম গভাস্ক ৷ 

০০ 



দ্বিতীয় গর্ভাস্ক | 

সভা । 

মন্ত্রী, সৈন্যাধ্যক্ষ ও ছুই জন সৈনিক পুরুষ উপস্থিত । 

প্রনৈ | দেখুন টৈন্যাঁধক্ষ মহাশয়, এই যে কথায় বলে না “পিপ- 

ডের পাঁলক উঠে মরিবার তরে” তাই হয়েছে এই যবন- 

দের। যবনেরা কিনা ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চায়? 

এক বার তো পড়েছে-আবার পড়বে তাঁর যোগাড়, 

কচ্চে। | 

দ্বি-টৈ। তুমি যা বলে তা সব সত্য। 

সৈন্য! | ক্ত্রিয়দের তরবারির ক্ষমতা যবনেরা এখন পর্য্যন্ত 

সম্যক পে অনুভব কন্তে পাঁরেনি। তাই তার! কীটাশ্ু- 

কীট হয়ে যুদ্ধের আশা করে। জানেনা ক্ষত্রিরদের তর- 

বারির কত দুর ধার। এ সময়ে রাজ আজ্ঞা পেলে যবন 

সৈন্য দ্রিগকে ছিন্ন ভিন্ন করি। 

মন্্ী। রঞ্জিত! মহারাজের শুভাগমন অপেক্ষা কর। সেই 

সময় সকলের মতামত গ্রকীশ করো । তিনি বোধ করি 

ত্বরায়ই আস্বেন। 
সৈন্যা। মন্ত্রীবর ! বলবো কি রাজ আজ্ঞা প্রাপ্ত হলে আমি 

মেষশাবক দিগকে পরাস্ত করে ক্ষপ্রিয় কুলের চির গৌরৰ 
বৃদ্ধিকরি। 

মন্ত্রী। এই ষে মহারাজ এই দিকে আসছেন । 
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মহারাজ ও রাজ্ঞীর প্রবেশ | 

সকলে। (সকলে দড়াইয়া ) মহারাজ ও রাজ্জীর জয় হোঁক্। 

€ মহারাজ ও রাজ্জীর সিংহাসনে উপবেশন । ) 

অজ । মন্ত্রী, সৈন্যাধ্যক্ষ ! সকলে আঁসন পরিগ্রহ কর। 

( সকলের উপবেশন | ) 

যবনেরা পুনরায় যুদ্ধের আশায় নগরে ঘুচ্ে। এখন যুদ্ধ 

করা বিধেয় কি না তার মতামত প্রকাশ কত্তে'হবে। মন্ত্রী 

তুমি বিচক্ষণ, পণ্ডিত, বল দেখি এ যুদ্ধে ক ৰপে কত 

কাধ্য হতে পারি? আর এ যুদ্ধ কর! শ্রেয় কি না? 

মন্ত্ী। যখন ক্ষত্রিয়রাজ যবনদিগকে একবার পরাজয় করেছেন, 

তখন জয়ের আশা নিশ্চয়ই । আর আমার মতে সমরক্ষেত্রে 

অবতরণ কল্পে কোন অপকার ঘট তে পাঁরে না। বরঞ্চ 

যবনেরা দলিত হলে ভাঁল হয়। আর এ বিষয়ে কৃতকাধ্য 

হওয়াঁ__ তা সৈন্যাধ্যক্ষ বর্তমান (রঞ্চিতের প্রতি ) রর্িৎ 

তুমি যুদ্ধে পারদরশী। যুদ্ধ বিদ্যা তোমার আয়ত্বাধীন। 

এখন বল দেখি, কি উপায়ে যবনদিগকে পরাস্ত করা যায়; 

সম্মুখ রণক্ষেত্রে-কি কোন কৌশলে টা 

রঞ্জি। মন্ত্রীবর 1 রঞ্জিত যুদ্ধবিদ্যায় যত দুর পারদর্শী ত1 সে সক- 

লই আপনার ও মহারাজের আশীর্ববাদে । রঞ্জিত টসল্যা- 

ধ্যক্ষ যথার্থ, কিন্তু অজেয় ক্ষত্রিয় রাজের টসম্তা ধ্যক্ষ হয়ে 

কিৰপে কৌশলে মত দি? আমার মতে সম্মুখ রণই শ্রের়। 

ইচ্ছু। রঞ্জিং সম্মুখ রণে অবতরণ করা ক্ষত্রিয়দিগের ধন্মম। 

কৌশলে জয়ী হওয়া ধূর্ত কাপুষের কার্য । ক্ষত্রিয় পুরুষ 

অস্ত্র বিদ্যায় সুশিক্ষিত হয়ে কৌশলের উপায় কখন অব- 

লম্বন কত্তে পারে না। ভা আমার মতে সম্মুখ রূণই শ্রেয়, 
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আর এই রণক্ষেত্রে আমি ক্ষত্রিয়রাজ প্রতিনিধি হয়ে স্বয়ং 

অবতরণ করবো । মহারাজের যুদ্ধে অবতরণ ক্র্বার কোন 

প্রয়োজন নাই। 

মন্ত্রী। রাজ্ঞী! আপনি সমরক্ষেত্রে স্বয়ং অবতরণ করবেন) 
আর মহাঁরাজকে অবতরণ কন্তে নিষেধ কচ্চেন 7; আপনি 

অবলা, সমরের কিকি কঠিন ব্রত তা জানেন না। সহসা 

আপনার রণক্ষেত্রে অবতরণ করা আমার মতে যুক্তিসিদ্ধ 

 নয়। 

ইন্দু | সন্ত্রীবর ! তুমি আমার ইচ্ছ।র বিরোধী হইও নাঁ। আমি 
সামীন্যা নারী । মরে কখন প্রবেশ করি নাই সত্য-_ কিন্ত 
আজি ক্ষত্রিয় রাঁজগ্রতাবে সম্মুখ রণে অবতরণ করতে 

প্রবৃত্ত হচ্চি। তা ইহাতে আর তুমি বাধা দিও না। 
মন্জী। রাঁজ্ঞী! সমরক্ষেত্রে আপনার অবতরণ করা আঁমাঁর মতে 

কোন প্রকারে যুক্তিনিপ্ধ নয়। তবেষদি একাস্ত মানস 

করে থাকেন তা হলে ক্ষতিয়রাজকে সমভিব্যাহারে লয়ে 

ষাওয় সর্বতোভাবে বিধেয় | 

ইন্দু। মস্ত্রীবর ! এই কতকগুল মেষ শাবক পরাস্ত কর্বার জন্য 
ক্ষত্রিয় রাঁজকে সঙ্গে লয়ে যেতে হবে 2 তা হলে ক্ষত্রিয়া : 

নারীর প্রভাব কোথায় রহিল 2 এ সমরক্ষেত্রে প্রবেশ কত্তে 

এ ক্ষত্রিয়া নারী কোন মতে ভীতা নয়। সমরক্ষেত্রে অব- 

তরণ করে চতুর্দিক অবলোকন করবো আর সে মেষশাঁবক 
দ্বিগকে পরাস্ত করে জয়পতাকা হস্তে লয়ে প্রত্যাগমন 

করবো । তবে এ সামান্য রণক্ষেত্রে ক্ত্রিয় রাজকে সম- 

ভিব্যাহারে লয়ে বাওয়! কোন মতে উচিত নয়। মন্ত্রীর 
তুমি আমাকে এ বিষয়ে আর বাঁধা দিও না| 
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অজ। (রাজ্ভীর প্রতি) আমি ভোমাঁর ইচ্ছার বিপরীত কাধ্য 

করতে পরামর্শ দিতে পারি না। কিন্ত অন্মুখ রণক্ষেত্রে 
সম্যক অপরিচীতা হয়ে--সহসা এতদূর সাহসী দেখে আমি 
অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়েছি। তাতুমি বদি একান্ত সমরক্ষেত্রে 

যাইবার মানস করে থাক তা আমি ক্ষত্রিয়রাজ হয়ে 

তোমাকে কোন মতে বাঁধা দিতে পারি না। তুমি সাবধানে 

রণদেবীর সহায় লয়ে সম্মখ রপক্ষেত্রে একাকিনী গমন 
কর। 

মন্ত্রী। ভবে এক্ষণে মহারাজের আঁজ্ঞায় রণদেবীর সহায় লয়ে 

রাজ্জীর সম্মুখ সমরক্ষেত্রে অবতরণ করাই শ্রেয়। , 
ইন্দু। রুঞ্ধিৎ ! সৈন্যগণ সকলে অস্ত আছে ত £ 

সৈন্যা। রাজ্জী! সকলই প্রস্তত কেবল সমরক্ষেত্রে অবতরণ 

কল্লিই হয়। 

প্র-সৈ। এ সমরক্ষেত্রে জয় ত হবেই । 
দবি-সৈ। তার আর কোন সন্দেহ নাই। 

অজ। রপ্চিৎ! তবে কাল গ্রাতেই সমরক্ষেত্রে অবতরণ করবার 

উদ্যোগ কর। আর রাজ্জী স্বয়ং সমরক্ষেত্রে অবতরণ 
কর্বেন। রঞ্চিৎ ! অদ্য রাত্রেই তুমি সৈন্যদিগকে উৎসাহ 
প্রদান করণে । 

রঞ্জি। রাজ আজ্ঞ। শিরোধাধ্য । 

অজ। (দীড়াইয়া ) তবে এক্ষণে সকলে বিদায় হও। 

সকলে। মহারাজ ও রাঁজ্ঞীর জয় হোক্। 

[নকলের প্রস্থান । 

ইতি দ্বিতীয় গভাঙ্ক । | 



পপর 

গড়ের পশ্চিম প্রান্তর । 

দুই জন সৈনিক পুরুষ উপস্থিত। 

প-টস। পুনরায় যবনদিগের সহিত যুদ্ধ আঁরস্ত হল। ক্ষত্রিয় 

রাজ এ যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করবেন না। স্বয়ং রাঁজ্ঞী যুদ্ধ 
ক্ষেত্রে অবতরণ করুবেন। এখন ইষ্টদেবতাঁর আশীব্বাদে 

যদি জয়ী হতে পারেন তা হলে আমাঁদের গৌরব রাখতে 
আর স্থান নাঁই। 

দ্বিসৈ। ক্ষত্রিয় কুলের জয় হবে এত পড়েই রয়েছে । আবার 
তাতে রাঁজ্ঞী স্বয়ং সমরক্ষেত্রে অবতরণ কর্বেন-তাঁ এত 

জয়ের আঁশ| সহজেই করতে পারি। 

উভয়ে । তাঁর সন্দেহ কি 2 

ইন্দ্রমতি, সৈন্যাধ্যক্ষ ও চারজন সৈনিক 

পুরুষ সশস্ত্ে প্রবেশ । 

ইন্ছ। রঞ্জিত! সম্মুখ রণে অবতরণ কর্বাঁর আর বিলম্ব কি? 
সেনাঁগণ সকলে প্রস্তুত আঁছে ত? এক্ষণে রণদেবীর সহায় 
লয়ে আমরা রণক্ষেত্রে প্রবেশ করি। বিলম্বে প্রয়োজন নাই । 

র্ঙ্জি। রাজি! সেনাগণ সকলেই প্রস্তুত আছে, যুদ্ধে অবতরণ 

কলিই হয়। 

ইন্ছু। সম্থুখ রণে বিলম্বের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, এখন যত 
শীপ্র পারি-্সই ভীরু, পাষণ্ড, যবন দুরাক্মাদিগকে জয় 

৮ 
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করে ক্ষত্রিয়কুলের গৌরব রক্ষা করবো । এই এক এক তর- 
বারির আঘাতে দশ দশ যবন মুণ্ড ভূমে লুঠিত হবে। 
রঞ্জিত! নবাঁব ত বন্দি, নবাবের জীও ত বন্দি, নবাৰ 

পুজ্ীও ত.বন্দি, সাঁজাদা ত মৃত প্রায় তবে কতকগুল ভীরু 

স্বভাব বিশিষ্ট সৈনিক পুরুষদিিকে পরাজয় কত্তে আর কত- 
ক্ষণ লাগবে? যখন ক্ষত্রিয় জাতি অক্্রবিদ্যায় স্থুশিক্ষিত, 

তখন সম্মুখ রণে আর আমাদের কিসের ভয়! আজ ভীম- 
নাদে সমরক্ষেত্র নিনাদিত করুবো | তরবারি- তোমারি, 

সহায় আমিও ক্ষত্রিয় জাতি। ক্ষত্রিয় কুলের গৌরব 

রক্ষা করো। 

সৈশ্যগণ! “একথা যখন হয় মানসে উদয় হে, 

মানসে উদয়। 

পাঠানের দান হবে-ক্ষত্রিয় তনয় হে, 
্ত্রিয় তনয় || 

তখনি জ্বলিয়ে উঠে হৃদয় নিলয় হে, 

. হৃদয় শিলয়। 

নিবাইতে সে অনল বিলম্ব কি সয় হে, 
বিলম্ব কি সয়? 

অই শুন! অই শুন! ভেরীর আওয়াজ হে, 
ভেরীর আওয়াজ । 

সাজ সাজ সাজ বলে সাজ সাজ সাজে, 

সাঁজ নাজ নাজ || 

চল চল চল সবে সমর সমাজ হে, 

মমর সমাজ । 
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রাখহ পৈতৃক ধর্ম, ক্ষত্রিয়ের কায হে, 
ক্ষত্রিয়ের কায || 

আমাদের মাতৃভূমি রাজপুতনার হে, 
রাজ পুতনার। 

সর্ববাঙ্গ বহিয়ে. ছুটে রুধিরের ধার হে, 
রুধিরের ধার || 

সার্থক জীবন আর বাহু-বল তাঁর হে, 

বাহু বল তার। 

আক্মনাতে যেই করে দেশের উদ্ধার হে, 

দেশের উদ্ধার || 
রুতান্ত কোৌসল কোলে আমাদের স্থান হে, 

আমাদের স্থান। 

এসে তায় জুখে সবে হইব শয়ন হে, 

হইব শয়ান || 

নৈন্যাধ্যক্ষ ! তবে চল সমরক্ষেত্রে অগ্রনর হই! সেনাগণ 
ব্যান্রের ন্যায় মুর্তি ধারণ করো । সিংহের ন্যায় বলবিক্রম 

দেখাইও | গ্রাণযাঁয় তবু জয়ের আশা ছেড় না । সম্মুখ 

রণে ভীত হইও না। রণদেবী আমাদের সহায়। তবে চল, 

চল সমরক্ষেত্রে শ্রবেশ করি । 

(নমরক্ষেত্রে প্রবেশ | রণবাদ্য ইত্যাদি 1) 

| পট পরিবর্তন । 

0০ 
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রাজার প্রশস্ত ঘর । 

রাজা, মন্ত্রী ও দুইজন প্রহরী উপস্থিত। 
অজ। যখন দাবানল প্রচণ্ড উগ্রনত্তি ধারণ করেছে তখন যে 

ইহ! সহজেই ক্ষান্ত হবে তাহ! কখন বোধ হয় না। বিপ- 

ক্ষীয়গণ ঘোরতর যুদ্ধ নিনাদে যে সমরক্ষেত্রকে নিনাদিত 
করবে তাহার কোন ভূল নাই। তবে তাহার! নির্মস্তক, 
ইহাতে জয়ের আশা! কতক করতে পারি। রাঁজ্জী সমর 
কাষ্যে সম্পূর্ণ অপরিচিত, তবে ক্ষতিয় বংশোৌপ্িবা? ঈসন্যাও 
ধ্যক্ষ ও নৈন্যগণ প্রবল ও যুদ্ধ পারদশী ইহাতে মনোমধ্যে * 
সহজেই যুদ্ধে জয়লাভ আশ হচ্চে । মন্ত্রী, এক্ষণে ক্ষত্রিয়- 

দিগের চিরগৌরব বদ্ধিত হলেই সকল আশা সকল হয়। 
মন্্রী। মহারাজ ! ক্ষত্রিয়গণ তাহাদের বাহুবল ও তরবারির অম- 

য্যাঁদা এখন পধ্যন্ত জগৎকে দেখায় নাই; ইহার পুর্বে যখন 
তাহারা দ্িগুণতর প্রচণ্ড মমরক্ষেত্রে নবাবকে পধ্যন্ত নিরস্ত্র 

করে আমাদের কারাগারে বন্দী করে এনেছে তখন যে 

এই সামান্য বীষ্যবিহীন নবাব সৈন্যদিখকে ক্ষত্রিয়গণ 
পরাজয় ও নিরন্তর করবে তাহার কোন ভূল নাই। আর 

যখন ক্ষত্রিয়! রাজ্ৰী স্বয়ং প্রাব্ঘলিত সমরক্ষেত্রে বিপক্ষীয়গণ 

মাঝে অপরিচিত অবস্থায় সাহস ও ইগ্রদ্বতার উপর 
নিভর করে রণক্ষেত্রে অবতরণ করেছেন তখন ক্ষব্রিরদিগের 
জয়ের আঁশা যে সব্বক্ষণেই করতে পারি ভাহার কোন 

সন্দেহ নাই । 
ভজ। মন্ত্রী! এ শুন ক্ষত্রিয়দের ভেরীর শব্দে গগণ নিনা দিত 

হচ্ছে । আমার বোধ হচ্চে কোন যবন মহাপুরুষ সমরশারী 
হল। 
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(নেপথো) জয় ক্ষত্রিয় রাজের জয়, জয় [ (রণ বাদ্য) 

মন্ত্রী। মহারাজ! এ শুন্ুন। রাজ্জী যখন স্বয়ং সমরে অবতরণ 
করেছেন তখন ক্ষত্রিয়দিগের জয়ের আশ! কোথ1 যাবে 2 
তিনি ক্ষত্রিয়দিগের রাজ লক্ষ্মী । রণ দেবা ধাহার সহায় 
তাহার পরাজয় কোথায় : 

(নেপথো ) (তরবারির ঝন ঝন শব্দ |) ক্ষত্রিয় কুল বিনষ্ট হল। 
জয় যবন সৈন্যদ্দিগের জয়। 

অজ। মন্ত্রী! একি! সহযা ক্ষত্রিয়দিগের পতন আঁর যবন- 

দিগের জয় প্বনি উচ্চারিত হল এর কারণ কি) আমিত 
এর কিছুই বুঝতে পাচ্চি না । রাঁজ্জী কি সমরশায়ী হলেন 2 
না রর্রিৎ__ 

(নেপথ্যে) জর ক্ষতি কুলের জয় | জয় অজয়েন্দ্র সিংহের জর । (রণবাদ্য)। 

মস্ট্রী। গুর্ধের য্বনদিগের জয় শব্দ যে শুন্তে পেয়েছিলেন, তা 
কিছুই নয়, এ শুন্বন্_ 
(নেপথেো) জয় ক্ষত্রিয় কুলের জর । জর আজে সি“হের জয় । 

ক্ষত্রিয় রাজের জয় সংবাদ শুনে কর্ণ তৃপ্ত হল। রাঁজন্! 
অস্লাদের সীম! নাই। এ 

(নেপথ্যে) জয় ক্ষত্রিয় কুলেব্র জয় | জয় জজয়েন্দ্ সিংহের জর | 

& শুনুন্ পুনরার শুনুন (দণ্ডায়মান হইয়|) এ গৌরব সুচক 
সংবাদে মন্ত্রীর আনন্দের লীমা নাই! 

( রণ বাদ্য) ইন্দ্রমতি ছুই হস্তে ছুই তরবারি 
লইয়। প্রবেশ | 

ইন্দ্ু। জয় ক্ষত্রিয় কুলের জয়। যবন সৈন্যেরা বিন হয়েছে। 
সমর ক্ষেত্রে তাহার! প্রথমে বড় আড়ম্বর করেছিল। কিন্ত 
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আমাদের সৈন্যের ব্যাস্রবৎ আক্রমণে তাঁহারা মেষের ্যায় 

দরে পলায়ন করিল। সামান্য মেষ হয়ে তাহারা সিংহের 
সহিত যুদ্ধ করতে এসেছিল। রণদেবীর সহায়ে শক্রকুল 
বিন্ট করেছি ! এই শক্রকুলের তরবারি হস্তে করে জয় 
পতাকা মন্তকে ধারণ করেছি । ক্ষত্রিয়রাজ। স্বামিন্ 

শত্রুর তরবারি এই আপনার রাজ্জীর নিকট হইতে গ্রহণ 
করুন (তরবারি রাজার পদযুগলে ফেলিয়। দেওন) মহারাজ 

সকল দিকেই মঙ্গল, একটী মাত্র অমঙ্গল ঘটেছে, সদয় নাঁথ 

হৃদ্ধক্ষেত্রে প্রীণ ত্যাগ করেছেন। উঃ ! কি বীরত্ব! কি উৎ- 
সাহ! মহারাজ এখন যেন তাঁর সেই রণমত্ততা চক্ষে দর্শন 

কচ্ছি। সুনন্দার ভাগ্যে এই ছিল ! 

অজ। রাজ্জী, এযা,কি বলে? সদয় নাথ প্রাণ ত্যাগ করেছে 2 

এমন হরিষে বিষাঁদ ত কখনও দেখেনি । স্থনন্দার ভাগ্যে কি 

এই ছিল! হায়! (দীর্ঘ নিশ্বান ও ক্রন্দন) 
মন্ত্রী। মহারাজ! এমন হর্ষের সময় অশ্রপাত করবেন নাঃ বিশে- 

ষতঃ যখন তিনি যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রাণ ত্যাগ করে স্বগ্গ ধামে গমন 

করেছেন। ভবিতব্য কে খণ্ডন করতে পারে 2 সুনন্দার প্রতি 

বিধাতার বিধিলিপি যে সে বালিকা বয়সে বিধবা হবে! 

এখন ক্ষত্রিয় কুল গৌরব রক্ষিণী মহিষীকে জ্রীঙ্গে লয়ে আন্ত- 

পুরে গমন করুন । 

অজ। চল মহিষী; অন্তঃপুরে বাই, তথায় সদ্য়নাথের খেদোৌক্তি 
করে মনের আশা মিটাইগে। হায়! প্রিয় ভগ্রির 

ললাটে এই ছিল 2 আমি বর্তমানে তাঁহাকে শোক বেশ 

পরিধান করতে হোল ? সুনন্দ| ছোট "বালিকা, বিরহ 

য্ত্রণা কাহাকে বসে, তাহা জানে না। হায় ! অদৃষ্টের 
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লিখন কে খণাঁতে পারে? চল মহিষী ফুনন্টাকে শীল্ক 

করিগে। এক্ষণে কোথায় যবন দরলনে তোমার শ্রম লীঘৰ 

করর, না মনের শোক বেগ উততলাইতে চল্লেম চল, মহিষী 

ভবে আর বিলম্বে গ্রয়োজন নাই) সুনন্দা যে ৰগ গছিব্র 

তাহাহে এ মংবাদ শুনলে নিশ্যয়ই আত্মধাতিনী হবে। 

হায়! হরিষে বিষাদ কি অমহণীয়! 

কলের গ্রঙ্কান। 

ইতি তৃতীয় গভাষ্ট। 

চতুর্থ অস্ক মমাগ্ঠ। 



পঞ্চম অঙ্ক! 
০০০০০০১৪০৫৪ ৯০ বক 

প্রথম গঞ্ভাঙ্ক | 

বন্দিদিগের ঘর। 

আঁভবী, কুল্সন্ ও দুই জন পরিচারিকা উপস্থিত । 

আঁত। সুখ আমাকে জন্মের মতন ত্যাগ করে এই কারাগারে 
বকিদ করে রেখেছে-জনমের তরে আর সুখ পরব না 

হবে না নবাবের প্রফুল মুখ আর দেখতে পাবনা । এখন 

এই রকমেই জীবন কাটাতে হবে? আর হয়ত এই খাঁনেই 

কবরী ধারণ কর তে হবে। 

কুল্। মা,যা অদৃষ্টে ছিল তাঁকে খগ্ডাতে পারে ? এত কাল 
স্বচ্ন্দে রাঁজত্ব করে আজ কি না পরিবার বর্থ সহিত 
কারাবন্দী হয়ে খাক্তে হল-_- আমার যৌবন এই অন্ধকুপে 

কিন] নিপতিত হল? মা! শুনেছি ক্ষত্রিয় দিগের রাজা 

গুণনম্পন্ন, দয়ালু_ আর তীর স্ত্রী নাকি সদাই যুদ্ধের 
কামনা করেন, রাজা আমাদিগকে অন্তরের সহিত ভাল 

বামেন আর তার স্ত্রীনা কিআমাদিগকে অতিশয় ঘৃণা 
করেন। 

প্র-পরি। ক্ষত্রিয় রাজ্জী বলেন যে ষবন মুখ দেখলে পাপ হয়। 

ছি-পরি। রাজ আপনাদের প্রতি সদয় বলে রাঁজ্জী শাঁকে 

দেখতে পারেন না। দিবাদ্াত্রি তাকে তিরস্কার করেন। 
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প্রপরি। রাজার গুণান্রবাদ সকলেই করেন, আর শুনেছি নাকি 

কুলুনন্কে র।'জা নিক্ষু তি দিবার কণ্পনা করেছেন। 

আত । এই দিকে কাহাদের পাদশক্ শুনে পাওয়া যাচ্চে না ! 

বোধ হয় আমে মতের দিকেই কাহার। আমসছে। 

কুল্। ক্ষতির রাজটুকষই এই দিক আংফ্চেনত কোষ হস আমা 

দিগকে দেখতে আস্ছেন। 

অজয়েন্্র সিং5 ও দুই জন প্রহর'র প্রবেশ । 

অজ। প্রহরীদ্বয় ! দ্বারদেশে অগেকফষ। কর। পরিচারিকাদ্ধয় ! 

নবাব বেগন ও নবাব পুজ্রী কেমন আছেন 2 

দ্বি-পারি। নবাব প্রজা সর্বনা আপনারই গুণগান করেন, আপ 

নার ইচ্ছায় তাহারা এক পুক্কারে জীবন অতিবাহিত কচ্চেন। 

আপনি সহসা যে আজ এই বন্দিদিগের প্রতি সদয় হয়ে 

ইহাদিগকে দেখ তে এগেছেন। | 

আত। পরিচারিকা চল আমরা বিশ্রাম গুহে গমন করি। 

আতবী ও প্রথম পারচাবিক! পাশ্বস্থ গৃহে 

বিশএ্ামাথে গমন | 

অজ | (স্বগত) নবাৰ পুক্রীকে সুখে রাখতে সর্বদাই ইচ্ছা করি 

কিন্ত রাজ্ঞীর জন্য ভাহ। শস্ব করুতে পারি না-ন্বাৰ 

পুক্রীকে আর আমি এন্ধপ অবস্থার রাখতে ইচ্ছা করি 

না--শীঘ্ই উহাকে নিষ্কৃতি দিরা স্বতন্ত্র মহলে রেখে 

দিব। | 

কুল। পরিচারিক|! তুমি উদ্যান হতে মহারাজের জন্য ফুল 

আন গে! আর বিলম্ব করো না, শীস্র যাও । 

[ পরিচারিকার প্রস্থান । 
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আপনি যে এ হতভাগ্য নবাঁৰ পুজ্রীর প্রতি সদয় হবেন ভা 

আঁমি কখন ও তাবি নাই-- এ তরুণ বয়স্কা যুবতী আপনার 
ন্যায় সুপুরুষ দর্শন কলে চরিতার্থ হয়। রাজন্, মহারাজ, 

যেমন দয়া করে কুল্বন্কে দেখতে এসেছেন তেমনই সদয় 

হয়ে একারাগার হতে মুক্ত করে আমায় স্বতন্ত্র মহলে 

স্থান দিন। 

অজ । ত্রুন্দরি। নবাব পুজি, আমার সম্পূর্ণ তাই ইচ্ছ। কিন্ত শুদ্ধ 
রাজ্জীর জন্য আমি সহসা একপ করতে পারি নাঁ-সে 

যাহ] হউক স্ত্ন্দরি ভোমাকে আমি অতি শীঘ্র স্বতন্ত্র স্থানে 

আঞআয় দিব। | 

নুল। রাজন্। আমি বন্দী- বন্দী রাজাকে সব কথা বল্তে 
মহন করে না কিন্ত আমি আপনাকে স্বন্দর নয়নে দর্শন 

করিয়া অবধি মনের কথা ব্যক্ত করতে সাহসী হয়েছি 

'আপনি আমার প্রতি যেকপ সদয়, তাহাতে বৌধ হচ্ছেষে 

আমাকে আপনি কিয়দংশে ভাল বাঁসেন- রাজন ! আমি 

বন্দী সত্য, কিন্তু বন্দী হয়েও আপনাকে ছাড়া আর কাহা- 

কেও মনের কথা ব্যক্ত কত্তে পারি না। 

অজ । সুন্দরি ! তমি বন্দী সত্য, তোমাকে আমিই বন্দি করে 

এনেছি-- কিন্ত আদিও বন্দী- তুমি এই অক্টালিকা মধ্যে, 

আমি তোমার_--- 

কুল। আজ আমার জন্ম সার্থক হলো- আপনার মুখ থেকে এ 

প্রকার কথা শুনতে আমি কখন আশা করি নাই। আমি 
বন্দী সত্য, বন্দী হয়েও বোধ হচ্চে আমি পরম সৌভাগ্যবতী, 

নতুবা ক্ষত্রির রাজের একপ দয়া হবে কেন ! 
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অঙ। প্রেয়দি! তুমিই আমার প্রাণের পুত্বালিকা- আমি 

রাজ্ঞভীর অমতেও তোমার ইচ্ছান্ুযায়ী কার্ধ্য করতে বিলম্ব 
করবনা - আর তোমাকে যত শীঘ্র পারি মুক্ত করব। 

কুল। প্রাণ নাথ! যদিও আমি যবন-নবাব-পুত্রী, তথাপি 

আপনাকে “প্রীণ কান্ত” বলে সম্বোধন কলেম- আপনি 

আমাকে যে কপ ভাল বাঁসেন তদ্রগ কেহই বাসে না-- 

জীবন নাথ ' আপনি এ দাসীর এক মাত্র উপায়, গতি । 

তজ। সুন্দরি! তুমি বন্দী নও, আমার চিত্ত অপহাঁরক-- 

আমিই তোমার নিকট বন্দী (আলিঙ্গন করিরা) তুমি 

আনার প্রাণ অপঙ্ষাও প্রিয়তম। তোমাকে দর্শন কলে মনের 

বিকার দুর হয় কুল্সন্! রাজ। মনে করে ভয় প্রযুক্ত মনের 

ভাব গোপিন রেখ না। 

কুল্। রাঁজন্ ! আপনাকে যখন প্রাণ কান্ত বলে মঙ্বোধন 

করেছি তখন আমার মনের ভাব লুকিয়ে রাখবার গ্রায়ো- 
জন কি ! (হস্ত ধারণ করিয়। ) জীবন নাথ! তুমিই আমার 
যথ। অর্ধন্দ -তোমার অদর্শনে আমি নিতান্ত ব্যাকুলা হই । 
তবে প্রাণ নাথ আমায় শীত্র মুক্ত করে মনোযাতনা হতে 

নিষ্কৃতি দাও - 

এক জন ভূত্যের বেশ । 
ভৃত্য । মহারাজের জয় হৌক-অন্তমহলে রাজ্ঞী আপনার সহিত 

সাক্ষাৎ করতে ইচ্ছা গ্রাকাশ করেছেন । 

অজ। আচ্ছা তুমি যাঁও-- | ভুন্ের প্রস্থান। 

স্বন্দরি 1! তবে আমি এক্ষণে বিদায় হই। পুনরায় সাক্ষাৎ 

করবার মানস রহিল! 
 প্রীস্কান। 
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কুল্। রাঁজা আমার গ্রতি যে কপ সদয়, তাহাতে বেশ বোধ হচ্ছে 
ষে আমাকে উনি শীঘ্রই নিষ্কৃতি দেবেন-_ পরমেশ্বর তাই 
করুন। এক্ষণে রাত্রি অধিক হয়েছে বিশ্রাসার্থে শয্যা গৃহে 
প্রবেশ করি। 

| প্রস্তান। 

ইতি প্রথম গভাঙ্ক। 

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক | 

লি ৯ তান 
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রাঁজা ও মন্ত্রী উপবিষ্ট ও ভই জন সৈনিক দণ্ডায়মান । 

অজ। মনের সখ ক্ষণ ভঙ্গুর সময়ে সময়ে মন নাঁনা গকারে 

ব্যস্ত হয় তাজ আমার ঘন নিতান্ত বাধিত হয়েছে--বন্দি- 

দের ক্ট আমি ক্ষত্রির রাজ হয়ে দেখতে পারিনা রাজ্জী 

ভাহাঁদিগকে অন্তরের সহিভ ঘ্বণা করেন- আমি সেই 

জন্যই চঃখিত ও চিন্তিভ। মন্ত্রিবকর । রাজ্যের অস্থখ হলে 

যদ্রপ কষ্ট হয় ভদ্রপ নবাঁব বন্দিদিগের ক দেখলে আমি 

অভ্যন্ত ব্যথিত হই (দীর্ঘনিম্বাস ত্যাগ করিয়া) রাজ্ঞীর 

যবনদিগের প্রতি ঘ্ৃণ। বদ্ধমূল হয়েছে, আমি তাহ*দিগকে 

কষ্ট দিতে ইচ্ছ! করি না বলে; ম্বণা করি না বলে, রাজী 
আমাকে অহর্নিশি তিরস্কীর করেন। ( দীর্ঘনিম্বীন ) 

মজী। মহারাজ আপনি ক্ষত্রির কুলভিলক হয়ে অধার 
হবেন না_অধৈর্ধ্য অবলশ্বন করা আপনার হায় রক্ত 
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পুরুষের উচিত নয়__রাজ্জী ভরুণ বয়স্ক! বা বলেন তা সম্যক 
বুঝে দেখেন নাতার জন্ত আপনার আক্ষেপ করা 
উচিত নয়। 

আমোদী পুরুষের প্রবেশ) 
আঁ-প্র। জয় ক্ষত্রিয় রাঁজের জয় । মন্্রিবর ! এত দিনে রাজা 

রোগ শ্রন্য হলেন, বৈরীদল সর্বৃস্বান্ত হলো-তাঁর ক্ষত্রিয় 

কুলের কোন চিন্তার কারণ নাই এক্ষণে রাজা এ পুরুষকে 

সুখী করুন। | 
মন্ত্রী। (নিকটে গিয়া) মহাশয় ! মহারাজ বৈরি শুন্য হয়েছেন 

সত্য কিন্ত তাহার মনে কিছুমাত্র স্থথ নাই আপনি এক্সণে 
পস্থান করুন। 

আ-পু। মহারাজের অস্গখের কারণ কি ! 

অজ। বিছ্ুর! আজ আমার মনে স্্রখ নাই-সেই জন্য আমোদের 

কথা ভাল লাগে না- আমি শত্রু শ্রন্ত হয়েছি কিন্ত মনের 

যাঁতনায় দদ্ধে মরচি--ক্গত্রিয় রাজ| হয়ে কখনও মনের অস্ত্থ 

অন্ুভৰ করি নাই তুমি আমার সহিত অন্ত আর এক 

সময়ে পাক্মাৎ করো । 

আপু । মহারাজের জয় হোক (গ্রাণাম ) 
প্রস্থান । 

মন্ত্রী । মহারাজ! আপনি যেষপ কাতর হয়েছেন ভাঁহাতে 

বিলক্ষণ বোধ হচ্ছে ষে আপনি শীম্ই অসুস্থ হবেন । টধর্য] 

অবলম্বন করুন--আঁর যাহাতে নবাব বন্দিগণ সুখে থাকতে 

পারে তাহার উপায় আমি শীদ্রই করে দিচিচ-তাঁহা- 
দিগকে যত্র করে রাখলে রাঁজ্ঞা ক্ষুণ্ন ব রাগান্বিত হবেন 

না। 
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অজ। মন্ভ্রিবর! অবশেষে মনো ছৃঃখে জীবন শৈষ ক তে হোল-_ 

তাহাদিগকে যত্র করে রাখা দুরে থাকুক এক এক বার 

দেখত গেলে রাঁজ্ঞী ক্ষুপ্ন হন-_নবাব প্রজ্রীর আমি যেকপ 

কষ্ট দেখে এসেছি তাহাতে তাহার সেই কগ্ট শীঘ্র লাঘব 
করা কর্তব্য অতএব মন্ত্রিবর তুমি নবাৰ পরল্রার জন্ত একটা 

স্বতন্ত্র মহল নিম্মীণ করতে আজ্ঞা দাও ও উহার উপায় 

সকল স্থির কর গে । | 

মন্দী। মহারাজের আজ্ঞা শিরোধাধ্য, তবে অন্ুনতি হয় ত আমি 

এক্ষণে বিদায় হই। 

অজ। যাহাতে অভি অগ্প কালের মধ্যে নবাব পুরীর কষ্ট 
দূরীভূত হয় তাহার চেষ্ট। কর গে। 
( ইন্ছুমতী ছুনিকা হ্ত রাজার নিকট উপস্তিত। ) 

ইন্ছু। স্বামিন্! আপনিক্ষত্রিয় কলতিলক--ঞ্তা।পশা।লী ক্ষত্রির 

রাজ, আমার স্বামী, এক মাত্র উপায় ও গতি-আপনার 

রাজ ব্যবহারে আমি নিতান্ত ডঙখিত ও বিম্সিত হয়েছি 
আমার সঙ্গে এত কাল পুশ্ত বিশ্বাসঘাতকের ম্যায় কাধ্য 

করেছেন- আমার মুখে কালি দিয়েছেন- আপনার যে 

হস্ত আমার এই পবিত্র অক স্পর্শ করেছে, এত দিন পরে 

জাঁনূলেম সেই হস্ত পতিত -ক্ষত্রির। নারী সে হস্তম্পর্শ করা 

দুরে থাক্ সে ক্ষত্রিস পুকষের মুখাবলোকন করতে ঘৃণা 

বোধ করেন_-আমি সেই সুখাবলোকন করে কলঙ্কিনী হতে 

ইচ্ছা করি না-- যে হস্ত প্রেমভাবে যবনের হস্ত স্পর্শ করেছে 
সেই হস্ত পূনরায় এই ক্ষত্রিয়া নারীর কর কমল স্পর্শ করতে 

সম্পুর্ণ অনুপবুক্ত--- আমি ক্ষত্রিয়া নারী আপনার পরি- 

ণীতা জী হয়ে সে কলঙ্কের ভাগিনী হতে ইচ্ছ' করি না 
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আমার জীবন থাকা আর লা খাকা সমান হয়েছে--স্বামিন | 

আপনার সম্মুখে ইন্ছ্রমতী আজ এ কালামুখ লুকোবাঁর 

জন্য প্রস্থৃত হয়ে এসেছে-আমার সমুদয় দোষ ক্ষমা করুন 

আর যদ্যপি পুনরায় সাক্ষাৎ করতে ইচ্ছা! করেন, তাহা হইলে, 
পর জন্মে সাক্ষাৎ কর.তে ক্রুট করব না। (আকাশে দৃষ্টিপাভ 
করিয়! করযোড়ে ) হে বিশ্বমাতা, যে অমুল্যধন, জীবনধন এ 
ক্ষত্রিয়া নারীকে প্রদান করেছন তাহা নিক্ষলঙ্ক হয়ে এ 

ধরাধাম হতে বিদায় হল-- জীবন নাথ! আত্রিয় কুলভিলক-- 

তব নৃশংস ব্যবহারে-তবে আমি যাই | 

( বুকে ছুরিকাঘাত, পতন ও কপি পরে ম্বত্যু ) 

অঙ্গ। একি? একি ! এ কি ভুলা ইন্দ্রনতি চুপিকঘাতে আনার 

সম্মুখে জীবন ত্যাগ করলে অহো 2 (নুচ্ধ ) 
মন্ত্রী। মহারাজ! এ আবার কি- আপনিও গেলেন নাকি? 

হ'! ক্ষত্রিয়দিগের ইষ্টদেবত! ! ক্ষত্রিয় কুলধ্রৎন হলো 

প্রহরী ! শীপ্ব জল আনয়ন কর। (ভালরুন্ত বীজন। ) 
প্রংরী জল লইয়া গ্রবেশ। 

গ্রহ । (জলের পাত্র মন্ত্রার হস্তে প্রদান ও বাজন) 

মন্ী। (মুখে জলদেওন ) মহারাজ জাগ্রত হোন - দক্সাবান-- 

উত্থান করুন-- হে ভগবান তোমারই ইচ্ছা । 

অজ । অহো-_ এ ঘৃণ্য এখনও সব আলোকময় দেখুচে-- অন্ত! 

আমাকে ধর-- (মন্ত্রীকে ধরিয়। উপবেশন ) 

মন্্রী। মহারাজ! অন্তঞ্পুরে চলুন এখানে আর বস্বার প্রয়ো- 

জন করে ন-- (প্রহরীদ্বয়ের প্রতি) ভোমরা পশ্চাঁৎ পশ্চাৎ 

এস । [ নকলের প্রস্থান। 

ইতি দ্বিতীয় গর্ভাঙ্গ | 



সন 

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ৷ 

স্ুনন্দার ঘর-- উদ্যানের সন্মুগ | 

হমন্দা ছুটিকা লইয়া মলিন বেশে আমান 

মাঁনর দেহ ঢুঃখের ভার সদাই বহন করে - চাঁতকের ন্যায় 

এক দষ্টে চাতিয়। থাকে_ আশা লতাকে চিরবদ্ধিনী করে 
যার পক্ষে বিপি বাম তার কি কখনও কোন নখের আশা 

থাকে বার জন্য এ ভর! যৌবন অনেক আশা করে রেখে- 
ছিলেম সেই যৌবন অজ তার গ্রীনরণে অর্গণ করবে । 

ধার দর্শনে প্রাণ মন বিচলিত ভোত তারে কিনা এ জন্মে 

আর দেখতে পাৰ শী গেলেননতী একবার দেখা হলো 

না, আহা, দিদিই বা গেলেন কোথায় ১ আহা ! কি যন্বণ] 

পেয়েই প্রাণত্যাগ করেছেন--হা বিবাতি! তোমার মনে 

কি এই হিল 2 ভবে আর কেন - যে পথে প্রাণনাথ সেই 

পথে গমনকরি। অঞ্চলের দ্বারা আমার চক্ষুর জল যিনি 

মুছাইয়া দিতেন তিনিও দাদার অপদাচরণে প্রাণ পরি- 
ত্যাগ করেছেন। তবে আর আমি এ পৃথিবীতে কেন? 

যাই প্রাণনাথের সহিত সাক্ষাৎ করি' গে প্রাণনাথ । 

তুমি সদয়, দয়াবান, কৃপা করে এ ক্লুপাকাজজ্ষীর 

উপর একবার কটাক্ষপাত কর। আমি আর তোম] 

বিহনে কিপে এ প্রাণধারণ করবো? হা ক্ুপানাথ-- 

কেন আমারে সেই ত্রিদেবীর মন্দিরে তার সহিত মিলাইয়া 

ছিলে? আমায় এই অসহনীয় ছুঃখের ভাঁগিনী করিবার 
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জন্য ? তা কেন আমায় তখনই বল নাই? হা জীবিভেম্বর--- 

হ! যোদ্ধা পুরুষ! হা সদয়নাথ! অহে। (দীর্থনিশ্বাস ও 

ক্রন্দন | | 

প্রেমময়ীর পবেশ । 

প্রেম । দিদি, আজি তুমি এমন বিমর্ষ ভাবে বসে কেন? তোমার 

মুখে হানি নাই--গাঁলে হাত দিয়ে ভাবটে।- সাবার কাদচ, 

মুখ তোল--- তোমার প্রেমময়ী এসেছে, মনের কথা বল, 

আমার কাছে কিছু অঞকাশ রেখ না। 

স্ন। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করির।) প্রেমী! মনের কথ। 

শুনবার লোক যে আনার নেই-্যার সঙ্গে আমার সেই 

বিদেবীর মন্দিরে প্রণয় ভাবে স্বাক্ষাৎ হয়েছিল, তিনি ষে 

সম্মুখ রণে গ্রাণত্যাগ করেছেন--অহো (দীর্ঘ নিঃশ্বাস )। 

প্রেম। দিদী! ওকি কথা বল? বিধির লিখন কে খণ্ডাতে 

পারে 2 তোমায় ষে তিনি ছুঃখের ভাগিনী কর্বার জন্য 

পশ্চাতে রেখে যাবেন ত। তআর আমি জান্তুম না, রাজ- 

বাল।, আর কেদ ন1-- দুঃখের সাগর আর উৎলো না, 

চোঁক মোচ, এখন ও চিন্তা ত্যাগ কর। 

স্থন। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস) যাকে মন প্রাণ অপণ করেছিলাম 

তার বিরহে কি প্রকারে জীবন ধারণ করবো; জীবন- 

নাথ ! কেন আমায় তুমি সঙ্গে করে নিলে না! হে সখ দাতা, 

এ ন্ষত্রিয়া যুবতী বিধবা হয়ে পভির ভুঃখভার বহন কত্ত 

পারবে না-এ কোমলাঙ্গী, পতি অদর্শণ-_দাঁরুণ কষ্ট সঙ্ন 

কত্তে পার বে নাআমার আর এ প্রাণে প্রয়োজন কি? 

(প্রেমময়ীর এ্রাতি) প্রেমী! তুই একবার আমার ঘর 
৯৩ 
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থেকে সদয় নাথের মেইলিপি খানা নিয়ে আয়, তবুসে 

খানা দেখলে আমার প্রাণ ঠাণ্ড। হবে। 
প্রেম। কোথা আছে তা বলে দাও । 

স্থন। আমার লিপি লিখিবাঁর বাক্রের মধ্যে আছে, চাঁবি তাতেই 

লাগান আছে। 

প্সেম। তবে আমি যাই । 

| প্রস্থান। 

স্ন। (আকাশে দৃষ্টিপাত করিয়া করযোড়ে ) হে বিশ্বমাতা ! 
এমন অবসরে তোমার নিকট আমি শেষ বিদায় গ্রহণ 

কচ্চি- তুমি যে অমূল্য জীবন আমাকে দিয়েছ তাহা আঁম।র 

জ্ঞাতসারে নিক্ষলঙ্ক থেকে আজি অকালে বিসর্জন দিচ্চি-- 

ক্ষমা] করুন - এ দারুণ কষ্ট ভার আর বহন কত্তে পারি না 

জীবন, আর তোঁমার প্রতি মায়ার প্রয়োজন করে ন। 

(ছুরিকা বাহির করিয়া) ছুরিকাতোম। দ্বারাই আমার 

পতি সদয় নাথ যবন হস্তে পতিত হয়েছে, আজি তুমি 

আমার এই ভকিঞ্চিৎকর প্রাণ এহণকর হা স্বামিন--সদয় 

_-(বক্ষে ছুরিকাঘাত ও ভুমে পতন) অহো ! সদয়_- (কিয়ৎ- 

ক্ষণ পরে ম্বত্যু ) 

প্রেমময়ীর প্রবেশ | 

প্রেম। একি! একি ! প্রিয় স্থনন্দে, দিদি; রাজবাঁল। তোমার মনে 

কি এই ছিল ? (রোদন করিতে করিতে মস্তক ক্রোড়ে দিকে 

লইয়া গিয়া) (ছুরিকা দেখিয়।) একি 2» আমি অন্তঃপূরে 

মহারাজকে এ সংবাদ দিই গে। 
। প্রস্থান । 



অজ । 

মলা । 

অভ। 
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অজয়েন্দ সিংহ, মন্ত্রী ও প্রেমময়ীর প্রবেশ | 

একি 2 অসহোদ্রাও গেলেন /! অহো ! তবে আর 

আমার এজাবনে প্রয়োজন কি? ইন্দ্রমতি ঘৃন্য বলে ত্যাগ 

কজেন -সহোদ্রা ছুতখে জীবন ত্যাগ কলে? তবে আর 

আমি কিসের জন্য এ ছার জীবন ধারণ করি ? স্থনম্দার 

পরিণয় সংবাদ শুনে বড়ই আহ্লাদিত হয়ে ছিলেম, স্বুন 
নাকে লয়ে এক দিনের জন্য আমোদ কন্ডে পালুম না। 

অহো ! (দীর্ঘ নিশ্বাস । 

( স্ুণন্দার বন্ধ হইতে ছরিক। জইয়!) রে যম তুই এত ক্ষত্রিয় 

রন্তু কখনও এ ভবধামে পান করিস্নি-আজি ভোরে 

আমিও কিপিত গান করাব-(যোপপুরের প্রতি দৃষ্টিপাত 

করিয়। ) হে ক্ষত্রিয় নৈন্যঘণ, হে যোধপুর বাসীগণ ততোমা- 
দিগকে এত কাল নিব্বিদ্বে পালন করে আজি আমি বিদায় 

গ্রহণ কচ্চি বিদায় কর-হে পুথিবী তুমিও বিদায় কর 

নন্গাবর প্রেমময়ী,ভোমরাও আজি আমাকে বিদায় কর। 

আমি প্রিয় ও সহোদর বিহীন হয়ে এ ছার জীবন শর 

ধারণ কন্ছে পারবো শা ছুরিকা, তুনিই আনার কষ্ট নিবাঁ- 

রণের এক মাত্র উপায়, ভোমাকে আলিনন করে আমি 

সুখী হব, হা ইন্দুমতি! হাস্ুনন্দে! (ছুরিক। বক্ষে 

মারিহে উদ্াাত 

মঙ্গারাজ করেন কি! করেন কি! ক্ষতিয় রাজ, প্রজা 

পালক, দ্রাবান, পৈথ্য অবনশ্বন করুন প্রতাপশালী রাজা 
হয়ে মায়ার বশবস্থা হবেন ন। | 

মন্ত্রীবর ! আর আমাকে নিমেপ কঙো ননজার আমাকে 
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পাপের ভাগী করো নাঁ-জীবন ! তুমি আর কতক্ষণ এ পাঁপ 
দেহ পিঞ্জরে আবদ্ধ থাকবে শীত্র বাহির হও (বক্ষে ছুরিকা- 

খাত ও পতন) অহো ! (কিঞ্িৎ পরে মুত্যু) 

মন্ত্রী। হায় ! ক্ষত্রিয় কুল বিনষ্ট হোল- রাজ্ঞী, স্ুনন্দ!, মহারাজ 
সকলে একে একে শ্রাণত্যাগ কজেনন এখন এ রাজত্ব ছিম 

ভিন্ন হবে ক্ষত্রিয় প্রজাগণ রাজা বিহীনে অতুল ছুঃখ 
সাগরে ভাস্বে এখন ত এরা সকলেই গেলেন ( দীর্ঘ- 
নিঃশ্বাস) 

প্রেম। (ক্রন্দন করিতে করিতে ) কি পোড়া কপাল ! রাজকুলে 

কেহ রহিল না, রাজ্ঞী, সুনন্দা, রাজা একে একে প্রথিবী 

ত্যাগ কলেন। অহো 1! ( দার্থ নিঃশ্বাস) স্থুখের রাজস্ব 

ছুঃখের ভ.গার হবে! 

মন্ত্রী। (দীর্ঘ নিংশ্বাস ত্যাগ করিয়। ) প্রেমী, তবে এন্সখণে চল 

ক্ষত্রিয়রাজের সতৎকারের চেষ্টা করা যাক গে । 

মন্থা রি [প্রননরীও এডি 

কুল্সনের প্রবেশ | 

কুল্। একি কি দেখলেন, উনি কে (সুনন্দ'ওর প্রতি চাহিয়া । 

এ মুখত আমি কখনও দেখি নাই উনি কে গ্রাণকান্ত 

পতিত-কেন £ কে আঘাত কলে? এত! এ বে আমি 

কিছুই বুঝতে পাচ্চি না এ ! প্রাণকান্ত পতিত ? (উচ্চৈ৪- 

স্বরে) প্রাণনাথ - ক্ষবিয়রাজ-- কোন উত্তর নাই- তবে 

বুঝি নাই এয নাই 2 আমি কিস্বপ দেখছি, না স্বপ্রা- 

বেশে মনন আছি 2 একি 2 ছুরিক। 1 এখানে কেন £ আর 

এ সোডমী বাঁকে” ও, দেই লাঁজার এক নবীন ভগী ছিচছলন, 
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এক যোদ্ধা! রাজপুজ্রের সহিত তাহার পরিণয় হয়, বারবর 

যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেছেন সেই ছুঃখেই বোধ হয় পতি 

পরায়ণা ষোড়ষী আত্মহত্যা করেছে, আর রাজ্বীর শোকে 

গাণনাথ আণত্যাগ করেছেন (অজয়েকন্দরকে আলিঙ্গন 

করিয়। ) প্রাণনাথ ! নবাব পুজা কুলসন্ আপনার প্রেমা- 

কাজী হয়ে আপনার শম্মখে দণ্ডায়মান আপনি ও 

যেখানে আমিও মেখানে-. নাথ আর কষ্ট দিওনা 

(দগ্ডায়নান) কেন আমি সুন্দরী হয়ে পৃথিবীতে জম্ম গ্রহণ 

কলেম _ কেন আমি স্রন্দর নয়নে ক্ষত্রিয় রাজের প্রতি দুষ্টি- 

পাত কলেম-- কেন আমি এর প্রেমে বদ্ধ হয়ে নিজ যৌবন 
ইহাতে সমপণ কলেম-_ ভা আাাণ 1 বন্দী-- চিরবন্দী- কষ্টের 

সীমা নাই উহার উপর আাণকান্তের বিরহ কণ্টের 
আর শীম। নাই এ দারুণ ক সন্ত করহতি অমি কখনই 

পারব না তবে আর আমার এ জীবনে গ্রয়োজন কি এ 

যারে মন প্রান যৌবন সকলই সমর্পণ করেছি, তিনি যখন 

এ ছার সংসার ত্যাগ করেছেন তখন আমি আর কাহার 

জন্য, কাহার ভরসায় এ জীবন রক্ষ। করবো £ (রাজার 

বক্ষ হইতে ছুরিক। লইয়া অবলোকন) তুমিই আমার প্রাণ 

কান্তেরজীবন হরণ করেছ, তুমি নৃশৎসাপেক্ষা অতি ছুরা- 

চার; তুমি আমার ও সহায় হয়ে আজ ভাজি এই ছার জীবন 

হরণ কর। ছুরিক।, তবে আর বিলম্ব কিসের 2 পতির 

বিরহে ওঞ্রাণদান, সতীর চিত্র । হে পিতা মাতা, তোমরাও 

বন্দী, ততামাতদের নিকট আজি আনন্দে বিদায় চাহিতেছি- - 

রে কর দোষ সকৃল মাজ্জনা কর - হে ভগবান এ 

তমুল্য জীবন পন আজি বিসজ্জন দিচ্ি তুমি আমার দোষ 
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সকল ক্ষমা কর, অদি! তবে আর বিলম্ব কিসের 2 (বক্ষে 

ছুরিকাঘাত ও পতন) অহো ! (কিঞিৎ পরে মুত্যু) 
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